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menü és étlapról!

Nagy steak és borválaszték
Különterem 30 fõig

menü
H-V Ft1690

NYITVA MINDEN NAP: 12-22-ig

Éttermünkben is átvehetõ!

1161 Bp. Rsztm. Csömöri út 80.

+36-30/328-5182, 405-3768
www.submarinestation.hu

ÉTELKISZÁLLÍTÁS

Submarine
Station

ÉTTEREM

NAGYICCE
PATIKA

Tel: 401-0078

ÁLLANDÓ
ÜGYELET!

Használja
KEDVEZMÉNYES

KÁRTYÁJÁT!

1163 Budapest,
Veres Péter út 11.

5. oldal

9. oldal

7. oldal
Helyi választási események

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

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

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.

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!

Állateledel • Állatfelszerelés
Állatpatika

1161 Bp. Csömöri út 119. (a Torony Patika mellett)
Telefon: (06-1) 607-7021

HOSSZÚ NYITVA TARTÁS: H-P: 9-20 óráig, Szo: 9-15 óráig

Az MSZP pártelnök megvette magának a pártszékházat

Kardvívóink kitüntetése1848 emlékezete

Magas állami kitüntetést kapott Decsi András és dr. De-
csi Tamás, a kitüntetések átadására március 10-én a Má-
tyásföldi Vívópalotában került sor. Felvételünkön (balról) 
Kovács Péter polgármester, Szatmáry Kristóf országgyű-
lési képviselő, dr. Decsi Tamás, Szabó Tünde sportért fe-
lelős államtitkár, Decsi András, Decsi István és Szilágyi 
Áron. Cikkünk az 5. oldalon olvasható.

A felvételen a Liget Táncakadémia  táncosainak előadá-
sa az ünnepi műsorban. Az ünnepségről és a kitüntetet-
tekről szóló beszámolónk a 3. oldalon olvasható.

Kertvárosi időutazások
A világ legboldogabb anyukája
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Az ingatlan jellemzői:
A rendelőhelyiségek a te-

lepülés forgalmas pontján, a 
HÉV állomás mellett, az új, 
korszerű és gyönyörű kör-
nyezetbe illeszkedő Csömöri 
Egészségházban állnak ren-
delkezésre, melyben három 
különböző méretű rendelő 
bérlése lehetséges.

Kis diszponibilis helyiség: 
16,83 m2
Nagy diszponibilis helyiség: 
31,78 m2 (két részre osztha-
tó)
Szakorvosi rendelő: 22,71 m2

Az ingatlan megtekinthető, 
előzetes egyeztetés alapján.

 
Pályázat célja:
A Csömöri Egészségház 

szabad rendelőinek egész-
ségügyi célra történő bérbe-
adása az alábbiak szerint:

Szakrendelés, vagy ma-
gánrendelés céljából törté-
nő bérbeadás elsősorban az 
alábbi szakterületeken:
• kardiológus, hiper tenzio

lógus
• diabetológus
• gyermek fülorrgégész, 

audiológus
• bőrgyógyász, allergiológus

• ortopédgyógyász, reuma-
tológus, gyógytorna, masz-
százs

• allergológus,
• gyermekpszichológus
• bérbeadás gyógyászati se-

gédeszközök árusítására
 
Bérleti díj:
A bérleti díj irányára:

1) 200 000 Ft/hó,
2) 1000 Ft/m2/nap
3) 3000 Ft/óra

A bérleti díj összegére a pá-
lyázónak kell ajánlatot tenni.

A bérleti díj minden év ja-
nuár 1. napjától az előző évi, 
KSH által közzétett infláció 
rátájával emelkedik, az első 
emelésre 2023. január 1jén 
kerül sor. 

Pályázat az egészségház szabad helyiségeinek bérbeadására

A pályázat benyújtási ha-
tárideje: április 15.

A pályázat benyújtásának 
helye: Csömöri Polgármesteri 
Hivatal polgármesteri titkár-
ság (2141 Csömör, Szabadság 
út 5.)

A pályázat feladót és más 
jelet nem tartalmazó boríték-
ban zárt borítékban nyújtha-
tó be. A borítékra rá kell írni: 
”Pályázat a Csömöri Egész-
ségházban kialakított szabad 
rendelők egészségügyi hasz-
nosítására”

A pályázati feltételek és to-
vábbi információk megtalál-
hatók a www.csomor.hu web-
oldal főoldalán.

Új bölcsőde létesítése Csömörön 
a Laky kúria átalakításával

Új bölcsőde építését tervezik Csömörön, egy önkormányzati tulajdonú épület át-
alakításával és bővítésével. A fejlesztés eredményeként két csoportos bölcsőde 
jön létre 28 férőhellyel. A beruházás megvalósításához az önkormányzat a „Böl-
csődei férőhelyek kialakítására, bővítésére Pest megyében” c. kiíráson 578,77 mil-
lió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

Új bölcsőde építését tervezik Csömörön, egy 
más célra használt, önkormányzati tulajdonú 
épület átalakításával és bővítésével. Jelenleg 
nincs bölcsőde a településen. A fejlesztés ered-
ményeként két csoportos bölcsőde jön létre 28 
férőhellyel. Mindez segíti a kisgyermeket ne-
velő családok életét, valamint az önkormány-
zat bölcsődei szolgáltatás ellátási kötelezettsé-
gének teljesítését.

A fejlesztés célja a 3 éven aluli gyermekek 
ellátását biztosító intézményrendszer kapaci-
tásfejlesztése, a kisgyermekes nők foglalkoz-
tatásának elősegítése. A férőhelybővítés mel-
lett kiemelt figyelmet fordítanak a hátrányos 
helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban 
történő intervenciójára.

A projekt a Széchenyi 2020 program kere-
tében valósul meg. A felhívás megnevezése: 
Bölcsődei férőhelyek kialakítására, bővítésére 
Pest megyében. Kódszáma: VEKOP-6.1.1-21

Az 578,77 millió forint európai uniós támo-
gatás segítségével az alábbi projekt elemek 
valósulnak meg: 28 férőhelyes, 2 csoportos 

bölcsőde kialakítása, a rendeletnek megfelelő 
eszközök beszerzése. Egyenlő esélyek meg-
teremtése a hátrányos helyzetű, halmozottan 
hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igé-
nyű gyerekek számára. A fejlesztés eredmé-
nyeként csökken Pest megyében a területi 
egyenlőtlenség és a bölcsődei férőhelyek terén 
meglévő kapacitáshiány, valamint csökken a 
távolság a lakóhely és az igénybe vett ellátást 
nyújtó intézmény között. A beruházás 8 fő 
számára teremt munkahelyet.

A megvalósítás helyszíne:  
         2141 Csömör, Kastély utca 4.

Megvalósító:  
   Csömör Nagyközség Önkormányzata

Megvalósulás ideje: 2023.03.31.

A projektről bővebb információt  
      a www.csomor.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:  
telefonszám: 06-28-544-020,  
email cím: polgtitkarsag@csomor.hu

Kertészt keres a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.
Fiatal, vidám csapatba keresünk kertészeti munkák elvégzésére  

ügyes, lelkiismeretes, nagy teherbírású kollégát.
Feladatok:
• fűkaszálás Stihl fűkaszákkal, Toro fűnyírótraktorral
• fa és növényültetések
• gyomlálás, kapálás, öntözés és egyéb kertészeti munkák elvégzése
• favágás, gallyazás
• tűzifaaprítás
• téli időszakban hóeltakarítás, ügyeletben külön díjazásért
• önkormányzati projektek kertészeti munkáinak kivitelezése,  

    ld. egészségház környezet, Polgármesteri Hivatal környezete,  
    Laky park kialakítása

Ha szeretnél a szabadban dolgozni egy szuper csapatban, szereted a közösségért végzett 
munkát, szívesen teszel a környezetedért, jelentkezz hozzánk! Örömmel vesszük, ha kerté-
szeti szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettséged van, esetleg Bs jogosítvánnyal ren-
delkezel, de ha nincs, az sem kizáró ok. Amennyiben ambiciózus vagy, a fejlődési, tanulási 
lehetőséget biztosítjuk a számodra. 

Várjuk jelentkezésedet az alábbi elérhetőségeken: 
csotesz.ugyvezeto@csomor.hu e-mail címen vagy a 06-70/797-8279-es telefonszámon.

Ünnepi kitüntetések
A XVI. kerület új Díszpolgárai

XVI. kerületért kItüntetést ka-
pott Dr. Bánhegyi Eszter, a Margit utcai ren-
delő háziorvosa; Baumhoczer Tamás vállalko-
zó, a BKIK tagcsoport tiszteletbeli elnöke, a 
sportélet aktív szereplője; Csillik Kristóf, a Ke-
rületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője; Dr. 
Erdőközi György (posztumusz), a kerület volt 
aljegyzője; Dr. Záborszky Ferenc, a Kertvárosi 
Egészségügyi Szolgálat szakorvosa.

a XVI. kerület Ifjú tehetsége elis-
merést kapott Tollár Vince Levente (8. osztá-
lyos tanuló), a történelemtudomány területén 
végzett kimagasló munkájának elismerése-
ként, Varga Levente Péter, a hagyományápo-
lás területén végzett kimagasló munkájának 
elismeréseként és Szauer Lilla, az irodalom 
területén végzett kimagasló munkájának elis-
meréseként.

Végh Aladár születésétől 
kezdve (80 éve) abban a má-
tyásföldi villában él, amit 
még a nagyapja vásárolt a 
múlt század elején. Nagyapja 
alapító tagja volt a Mátyásföl-
di Nyaralótulajdonosok Egye-
sületének, ami csodálatos 
építészeti örökséget hagyott 
az utókorra. Az unoka ezt az 
örökséget vitte tovább: épí-
tészmérnök lett, majd tervező-
mérnökként műemlékvédel-
mi szakoklevelet is szerzett. 
A Corvini Domini elnökségi 
tagjaként közreműködött a 
XVI. kerületi lakókörnyezet 
fejlesztésében. Jelenleg is tag-
ja az önkormányzat Építésze-
ti Tervtanácsának, valamint 
magántervezői tevékenységet 
is végez. Szaktudása segíti, 
hogy Mátyásföld arculata a 
szükséges felújítások, átépí-
tések nyomán se veszítsen 
egyedi építészeti stílusából. 
Közreműködött a mátyásföldi 
katolikus templom bővítésé-
ben, belső felújításában. Épí-
tészként részt vett R. Törley 
Mária szobrászművész több 
kerületi alkotása építészeti 
munkarészének megtervezé-
sében, ezek egyike a Refor-
máció emlékműve a Reformá-
torok terén.

Tarnai Kiss László hihetet-
lenül színes és sokrétű sze-
mélyiség: gyógypedagógus 
és énektanár, rádiós és televí-
ziós szerkesztő-műsorvezető, 
rockzenész és énekes, nemzet-
őr altábornagy, népdalénekes, 
kertvárosi lokálpatrióta. 1955-
ben született, 6 éves korától 
zenél, már fiatalon elismert 
zongorista volt. Gyógypedagó-
gusként végzett, a cinkotai ki-
segítő iskola gyermekeit oktat-
ta, majd a Szent-Györgyiben 
tanított 8 évet. Itt énektanár-
ként a tanulóival jótékonysági 
koncerteken lépett fel. Négy 
éven át televíziós szerkesz-
tő volt, majd a Magyar Rádió 
szerkesztő-műsorvezetője lett, 
több műsort alapított, pl.: Jó 
ebédhez szól a nóta. 2012-ben 
megalapította a Dankó Rádiót, 
melynek művészeti vezetője, 
felelős szerkesztője, népszerű 
műsorvezetője. Öt éve hoz-
ta létre a nagy sikerű Tarnai 
Rock Bandet. A Fráter Lóránd 
Nemzetőrség altábornagya. 
Zenei munkásságáért számos 
elismerést kapott: kétszeres 
Életműdíj, Magyar Köztársa-
sági Arany Érdemkereszt ki-
tüntetés, Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje, Magyar Kul-
túra Lovagja díj.

Nyolczas Péter (posztumusz). 
A Kölcsey iskola legendás hí-
rű testnevelő tanára 1950-ben 
született. Középiskolás korá-
ban fedezte fel tanára, hogy 
több sportágban is nagyon 
tehetséges: szertornában és 
labdajátékokban is kiválóan 
szerepelt. A Testnevelési Fő-
iskolán 1973-ban kapott dip-
lomát, majd később egyetemi 
végzettséget is szerzett. Egész 
életében egyetlen munkahe-
lye volt, 43 éves munkássága 
alatt megszámlálhatatlan ér-
met, kupát, elismerést, dicső-
séget szerzett a gyerekekkel 
az iskolának. Egyéniségében 
volt valami nem tanítható ki-
sugárzás, amellyel még azo-
kat a diákokat is magával 
ragadta, akiknek nem volt 
alapvető igényük a sport, a 
testmozgás. Nem csak taní-
totta a sportot, magas szinten 
művelte is. Minden sportágat 
kedvelt. Évekig teniszezett 
a felnőtt 3. osztályban, de a 
mozgás egyik formája sem 
volt idegen számára – a sakk-
tól a korcsolyán át, az asztali-
teniszig. Életműve tovább él 
abban a sok száz, tán ezernél 
is több tanítványéban, akiket 
ő vezetett be a sport örömteli 
világába.

Ünnepség a Hősi emlékműnél

Az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére tartott ünnepségen, a Prodám ut-
cai hősi emlékművén a Kertvárosi Fúvószenekar zenéje fogadta a közönséget. Az 
ünnepségen beszédet mondott Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf or-
szággyűlési képviselő. Ezt követően a Liget Táncakadémia táncosai adtak fergeteges 
műsort, és Varga Miklós énekelt három dalt. Az esemény végén koszorúzás követke-
zett – felvételünkön Kovács Péter polgármester, Ács Anikó és Szász József alpolgár-
mesterek, a díszőrséget a mátyásföldi honvédek biztosították.
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A Liu testvérek mamája Szentmihályon „hullámvasutazott”

A világ legboldogabb anyukája
Az idei február a téli olim-
piáról szólt, mely sport-
esemény, hála két fi-
atalembernek, a Liu 
testvéreknek, nekünk, 
magyar embereknek is 
többről szólt már, mint az 
északi népek saját verse-
nye. Rövidpályás gyors-
korcsolyázóink ugyan-
is fokozatosan a világ 
elitjébe repítették a ma-
gyar short track-et, amely 
sportág négy éve a dél-
koreai Phjongcshang-
ban a magyar sport tör-
ténetének első olimpiai 
bajnoki címét is begyűj-
tötte. Liu Shaolin Sándor 
és Liu Shaoang révén az 
elmúlt négy évben is szé-
pen gyűltek a jobbnál 
jobb eredmények. 

A két fiú világ és Európa
bajnoki címeket szerzett, így 
az idei pekingi olimpiára is 
esélyesként utazhattak ki. A 
kínai fővárosban rendezett 
ötkarikás eseményen pedig 
ismét bizonyították klasszisu-
kat, olimpiai bajnoki címmel 
és több olimpiai bronzérem-
mel térhettek haza. 

Nem túlzás azt állítani, 
hogy Liu Shaolin Sándor és 
Liu Shaoang ma Magyar-
ország legismertebb és leg-
népszerűbb sportolói közé 
tartoznak. Az biztos, hogy a 
Lőrincztestvérek és a Decsi 
fivérek mellett ők az egyik 
legkedveltebb testvérpár. 
Olyan sportolók ők, akikre 
sokan szeretnének még az 
átlagnál is büszkébbek lenni. 
Nem tagadom, mi kertvárosi-
ak is így vagyunk ezzel. 

Egyvalamire mindenkép-
pen büszkék lehetünk: a 
négy évvel ezelőtti törté-
nelmi aranyérmet követően 
ugyanis a Liufiúk (és az ak-
kori csapat tagjai) nálunk, az 
Erzsébetligeti Színház nagy-
színpadán álltak először a 
nagyközönség elé. De Sanyi-
nak és Adónak (Shaoang be-
ceneve) ennél erősebb kötődé-
se is van a kerülethez. Olyan, 
melyre valóban büszkék lehe-
tünk. 

A két fiú ugyanis ide szü-
letett. A Csömöri úti családi 
házuk pedig ma is édesap-
juk tulajdonában van. Sanyi 
hét, Adó ötéves koráig lakott 
a Kertvárosban, majd a csa-
lád egy kerülettel beljebb, Kő-
bányára költözött. Ám a két 
kiváló short trackes ma is 
gyakran megfordul a Kertvá-
rosban. Köszönhetően annak, 
hogy a Phjoncshangi olimpia 
(és az erzsébetligeti rendez-
vény) után az édesanyjuk, Ke-
lemenné Szabó Szabina visz-
szaköltözött a kerületbe. Ezért 
vele beszélgettünk a sikeres 
pekingi olimpiát követően. 

– Szerencsére a barátaink 
tudták rólam, milyen idegál-
lapotban vagyok, ha Sanyiék 
versenyeznek, és gondoskod-
tak róla, hogy sose legyek 
egyedül. Megpróbáltak meg-
nyugtatni, ez pedig segített ab-
ban, hogy elviseljem azt a fe-
szültséget, ami a szurkolással 
együtt járt. Ado olimpiai bajno-
ki címét pedig családi körben 
néztem végig, mely siker után 
nem tagadom, a könnyeim is 
kicsordultak. 

Szabina itthon, Rákosszent-
mihályon ugyanúgy „hul-
lámvasutazott”, mint a fiai 
Pekingben. Az első verseny-
napot követően például azon-
nal a mennybe ment, hisz 
Sanyiék a vegyesváltóval rög-
tön egy olimpiai bronzérmet 
szereztek.

– Mindenképpen éremért 
utaztak az olimpiára, s hogy 
ez már az első versenyszám-
ban összejött nekik, nagy 
megnyugvást jelentett. Az én 
számomra biztosan, ha akkor 
lefújják az olimpiát, már elége-
dett lettem volna. Ők azonban 
arra készültek, hogy egyéni-
ben is a legjobbak lesznek. 

Kevés anya van, akinek 
megadatik, hogy mindkét 
gyermeke elsőként halad át a 
célvonalon egy olimpián. Sza-
binának ez az érzés megada-
tott, aztán mégsem így lett.

– Amikor Sanyi megnyerte 
az 1000 méteres versenyszá-
mot, nagyon boldog voltam. 
Amikor pedig igazságtalanul 
kizárták őt a versenyből, na-
gyon megijedtem, mi lesz a 
fiammal. Este beszéltem is ve-
le, sírva panaszolta, hogy mi 
történt vele. Megpróbáltam 
megnyugtatni, illetve átbeszél-
tük, hogy ilyen helyzetben mi a 
legjobb megnyilvánulás. Közös 
döntés volt az is, hogy gratulált 
kínai ellenfelének. Jól ismerem 
Sanyit, így tudtam, hogy ebből 
a nehéz helyzetből is fel fog 
állni. Nem is hívogattam őt, 
pusztán a szeretetemről biz-
tosítottam. De anyaként azt is 
éreztem, hogy Ado sem önfe-
ledt boldog a bronzéremmel, 
hisz ahhoz a sikerhez a bátyját 
kellett kizárni a versenyből. 
Nehéz szituáció volt, de tud-
tam, őket csak erősíti ez a hely-
zet, mert mindig is nagyon jó 
testvérek voltak. 

A másik olimpiai bajnoki 
cím előtt azonban történt még 
egy és más. Például, hogy a 

Liufiúk rajthoz álltak 1500 
méteren is, és kiváló kor-
csolyázással azon a távon is 
döntőbe jutottak. A tízfős fi-
náléban végül egy negyedik 
és egy hatodik helyet szerez-
tek. Majd következett a váltó, 
mely számban a magyar csa-
pat címvédő volt. 

Sajnos, a Fortuna jóvoltából 
Sanyiéknak a kétszeres olim-
piai bajnok, kilencszeres vi-
lágbajnok dél-koreai, a világ- 
és Európabajnok holland, 
valamint a mindig erős orosz 
csapattal szemben kellett vol-
na kivívniuk a döntőbe jutást, 
amely egy rossz váltás miatt 
nem sikerült.  A verseny utá-
ni első mondatokat pedig so-
kan félreértették.

– Az vesse rájuk az első kö-
vet, aki ezt a teljesítményt meg 
tudná ismételni. Szerintem, 
nem sokan vannak ilyenek. 
Természetesen én is olvastam 
a kommenteket, anyaként ször-
nyen bántott, hogy a fiaimat, a 
fiamat szidják. Hozzáteszem, 
teljesen jogtalanul. A rövidpá-
lyás gyorskorcsolya ugyanis 
nemcsak egy sportág, hanem 
egy nagycsalád is egyben, 
melyben mindenki segíti a má-
sikat. Ahhoz, hogy megértsük, 
mi történik a jégen (és utána), 
ismerni kellene a sportágat. 

– Persze, egy-egy olimpia 
alatt sokan nézik tévében a 
versenyeket, és hajlamosak el-
hinni, hogy értenek is a short 
track-hez. Én anyaként 16 éve 
követem a fiaim pályafutását, 
nézem a versenyeket, sokszor 
élőben is, mégsem merem azt 
állítani, hogy értek a sportág-
hoz. Azt viszont tudom, hogy 
mit jelent 50 kilométeres sebes-
séggel egy vékony pengeélen 
száguldani úgy, hogy bárki 
meglökhet, bármikor kicsúsz-
hat a lábam alól a talaj, és egy 
apró dolgon is hatalmasat le-
het esni. 

Nos, Adó, az 500 méteres 
sprintszámban nagyon fi-

gyelt arra, hogy semmilyen 
hibát ne kövessen el. És ez a 
figyelem most olimpiai bajno-
ki címet jelentett a számára. 
A magyar sport történetének 
első egyéni olimpiai aranyát 
ebben a sportágban.

– Magamhoz képest nyu-
godt voltam Ado döntője előtt, 
pontosabban nyugodtabb, 
mint a korábbi alkalmakkor. 
Valahogy éreztem, hogy meg 
tudja csinálni. De az is meg-
nyugtatott, hogy a riválisai 
közül többen kiestek a döntő 
előtt. De nagyon boldog vol-
tam a győzelmét követően. 
Legalább annyira megríka-
tott, mint Sanyi kizárása. Így 
utólag és összességében elé-
gedett vagyok: amiért kimen-
tek, azt megcsinálták – talán 
még többet is. Hogy több volt-e 
ebben az olimpiában, nem tu-
dom. Az biztos, ez az esemény 
csak erőt és motivációt adott 
nekik ahhoz, hogy Milánóig 
kitartsanak.

A nehéz hetek, hónapok 
után Szabina (és az egész csa-
lád) alig várta már, hogy a fi-
úk hazaérkezzenek. Sajnos, 
azonban az édesanya sem 
reptéren, sem a Gyakorló Jég-
csarnokban, a fiúk ünnepé-
lyes fogadásán nem lehetett 
ott. Akkor ugyanis a legkiseb-
bik gyermekére kellett otthon 
vigyáznia.

– Szerencsére este már ta-
lálkozhattam velük. Egy ét-
terembe ültünk be a szűkebb 
családdal, amely így is 22 főt 
jelentett. Hogy mit kértek? Pe-
kingi kacsát. Mindenevők, de 
a kínai étteremben ezt kíván-
ták. Sajnos, most egy darabig 
ismét nélkülöznöm kell őket, 
mert alighogy hazajöttek, már 
el is kezdték a felkészülést a 
március közepi világbajnok-
ságra. Utána meg pihenni fog-
nak. De ezt már megszoktam, 
hisz tízéves korukban „elveszí-
tettem” őket. Azóta csak a kor-
csolyázásnak élnek. De eljön 
majd az idő, amikor ők is hát-
radőlhetnek végre!

Liu Shaolin Sándor és Liu 
Shaoang eddig 56 érmet 
szerzett a világversenyeken 
(olimpiákon, vébéken és Eb-
ken), amely érmek nagy része 
édesanyjuk rákosszentmihá-
lyi otthonában található. 

– Hogy mennyire vagyok 
boldog az érmek láttán? Ter-
mészetesen jó érzéssel és büsz-
keséggel tölt el rájuk nézni, 
de én ugyanilyen boldog vol-
tam, amikor 26 éve Sanyi, 24 
éve pedig Adó megszületett, 
és ugyanilyen boldog voltam, 
amikor Léna lányom 17 éve, 
legkisebb gyermekem, Kelly 
pedig 3,5 éve világra jött. Na-
gyon jó érzés ilyen gyermekek 
édesanyjának lenni! 

Riersch Tamás

Liu Shaolin Sándor és testvére, Liu Shaoang édesany-
jukkal, Szabinával

Kardvívóink kitüntetése

A háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron edzőjét és csa-
pattársát tüntették ki március 10én a Kertvárosi Vívópalotá-
ban. Szabó Tünde sportért felelős államtitkártól Decsi András 
vezetőedző a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést, 
míg dr. Decsi Tamás kardvívó a Magyar Arany Érdemkereszt 
díjat vehette át. 

Az országos bajnoki érmes kardcsapatoknak járó díjakat, 
valamint a kadet Európabajnok Péch Kornélnak odaítélt ku-
pát Kovács Péter polgármester adta át a fiataloknak.

A Kertvárosi Vívó Sport Egyesület létrehozója, Decsi István 
mesteredző felidézte az egyesület másfél évtizedre visszanyú-
ló történetét – mint mondta –, máig már több mint ezer fiatal 
ragadt náluk kardot, emellett a kerület összes iskolájában is 
jelen vannak. 

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő a díjátadón hálá-
ját és köszönetét fejezte ki a Decsi család több évtizedes, a XVI. 
kerületért végzett közösségépítő munkájáért.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár gratulált a sport-
egyesület munkájához, majd hozzátette, az itt elért eredmé-
nyek amellett, hogy az utánpótlásnevelést garantálják, bizo-
nyítják azt is, nem véletlen, hogy ma a vívás a legsikeresebb 
sportág Magyarországon.

Tabló- és esküvői fotózás
a Lelkes Fotónál

Kedvező áron vehető igénybe esküvői és tablófotózásunk. 
Többféle esküvői csomag közül tudnak választani. Kérje hoz-
zá videós szolgáltatásunkat is, hogy később vissza tudják néz-
ni a Nagy napot. Mindent csúcsminőségben adunk át ügyfe-
leinknek. Fotóboltunkban minőségi magyar fa kereteket és 
ajándéktárgyakat is vehetnek a képelőhívás mellett. Képelő-
hívásra mennyiségi kedvezményt is tudunk adni: 100 kép fe-
lett 10%, 200 kép felett 20% kedvezmény a normál kidolgozás 
árából. Pontos információkat a www.lelkesfoto.hu weboldalon 
talál meg vagy hívjon minket bizalommal a +361/4424617 
számon.

Várjuk Önöket szeretettel!    Szilvia és Nelli

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

www.lelkesfoto.hu

Szatmáry Kristóf gratulál Decsi Andrásnak

Dr. Decsi Tamás átveszi kitüntetését Szabó Tünde 
sportért felelős államtitkártól
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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:
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, a piac szomszédságában, 
a Thököly út sarkán, a Sashalmi Csemegében, 
amely minden nap (vasárnap és ünnepnapokon 
is) várja vásárlóit friss pékáruval, tejtermékekkel 
és felvágottakkal reggel 7-től este 9-ig.

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
Húsvéti csokrok, ajtódíszek, asztali díszek 
MINDEN NAP (VASÁRNAP ÉS HÉTFŐN IS) NYITVA! Bankkártyával is fizethet.

Üvegek, tükrök, képkeretek nagy választékban, 
Thermoüvegkészítés, 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 fehérneműk! Férfinői 
szabadidő-nadrágok, felsők, mel-
lények. Női nadrágok többféle 
fazonban. Kötött pulóverek, tu-
nikák, kardigánok, mellények! 
Gabriella harisnyák új minták-
kal Boka, térd, combfixek és 
-harisnyák. Nálunk bankkártyával is fizethet.

Nyitva tartás:  Cs-P: 8-16,  Szo: 7-14, V-Sze: zárva

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*

Várszeg szalámi – bio-tartásból, adalékmentesen

Egy különleges mintabolt kezdte el működését a múlt év 
végén a szentmihályi Tordai utcában. Itt kaphatók a Fadd
Várszegi biogazdaságban készült feldolgozott, füstölt húské-
szítmények: kolbász, szalámi, hurka, sonka, tepertő és még 
sok minden más.

A harminc hektáros bekerített mintagazdaságban egészen 
különleges az állatok tartási módja. A mangalicák, bivalyok 
és szürke-marhák teljesen szabad tartásban vannak, és az év 
túlnyomó részén a természetben lelik meg a táplálékukat: az 
erdőben, a nádasban, a gyümölcsösben és az ezer fás dióültet-
vényen. Feleszik a lehullott gyümölcsöt, diót, lelegelik az er-
dő aljnövényzetét, és a másfél éves nevelési időszakban a sok 
mozgástól és a természetes táplálékoktól egészen különleges 
izomzatuk fejlődik.

A vágóhídról kikerülő állatokat a gazdaság saját feldolgozó 
üzemében készítik el, itt füstölik hagyományos módon, és aki 
megkóstolja ezeket a termékeket, különlegesen finom ízekkel 
találkozhat. A Várszeg Szalámi Mintabolt kínálata gasztronó-
miai kuriózum, aki egyszer megkóstolta, messziről is vissza-
jár vásárolni.

A fő termék a kolbász és a szalámi, ezek alapanyaga lehet 
szürkemarha, bivaly vagy mangalica, és csemege és csípős 
kivitelben készül valamennyi. Ezen kívül más termékek is 
kaphatók, mint például szalonna, tepertő, zsír, húsvét előtt 
sonka!

A mintaboltban nem árulnak zsákbamacskát: akit érdeket 
a gazdaság, szeretné látni az állatok természetes környezetét, 
szívesen látják személyes látogatásra Fadd várszegi részén, 
Bényi Dávid 30 hektáros gazdaságában (elérhetőség a boltban, 
Bényi Árpádnénál).

Várszeg Szalámi Mintabolt • 1161 Bp. Tordai utca 18. 
Tel: 06-30-630-5671 • Nyitva: Cs és P: 10-18, Szo: 10-14-ig

Csak természetesen
Várszeg Szalámi Mintabolt Special Gyros

A Special Gyros 25 éve mű-
ködik a szakmában, a környe-
ző agglomerációban számos 
boltot üzemeltetnek, s most a 
Sashalmi piacon nyitottak 
üzletet a Közösségi Terem 
szomszédságában, a tejüzlet 
mellett. Kiváló ízeiket nem 
bízzák a véletlenre: saját pá-
colású gyroshúst használ-
nak, hamburger húspogácsá-
juk szintén saját készítésű, 
különleges ízesítésű termék, 
s a hamburger buci is saját re-
cept alapján, a céghálózat sa-
ját pékségében készül.

Kínálatukban gyros kap-
ható pitá ban, illetve gyros-
tálak rendelhetők különféle 
összetételben és ízesítésben 
– a kínálat megtalálható az 
üzlet melletti táblán, bárki 
kiválaszthatja a neki tetszőt. 
Hamburgerből normál mé-
ret, és XL méretű kapható, a 
már említett egyedi ízesítésű 
hambi-hússal. Kapható még 
ezen kívül Hot dog, rendelhe-
tők plusz feltétek, különféle 
italok és desszertek.

Bővebb választékkal és a megszokott színvonal-
lal várjuk önöket. 28 féle hal salátából választva 
mindenki megtalálja kedvenc ízét, ételét. Továb-
bá 17 féle füstölt hal kínálatunk is az önök ren-
delkezésére áll. Mindenkit várunk szeretettel.

Kertvárosi Halárus

Tavaszi akció

Filléres bolt a piacnál

SiKERESEN gyűjtötte ösz-
sze az aláírásokat a Fidesz 
és az ellenzék jelöltjén kívül 
a Civil16 elnöke, az Iszomm 
elnöke, a Mi Hazánk, a Két-
farkú Kutyapárt, a Megoldás 
Mozgalom és a NÉP nevű 
kamupárt jelöltje. Az aláírás-
gyűjtésben sikeres szerve-
zetek a Helyi Választási Bi-
zottságnak nyújtották be az 
ajánlóíveket, melyeket azután 
tételes ellenőrzésnek vetettek 
alá. Az alapelv az, hogy addig 
ellenőrzik az íveket (akár-
mennyit is adtak le), hogy 
meglegyen legalább az 500 
aláírás, a többi pedig nem ke-
rül ellenőrzésre.

Az ellenzéki Vajda Zoltán 
még a gyűjtés első napján le-
adta az íveket, szám szerint 
144-et, ebből 79-et ellenőriz-
tek, s az azon lévő 586 aláírás-
ból 553-at találtak érvényes-
nek, tehát nyilvántartásba 
vették. Szatmáry Kristóf 250 
aláírt ívet adott le pár nappal 
később, s az érvényes 508 
aláírással őt is nyilvántar-
tásba vették. Schaffer Viktor 
(független, a Civil16 elnöke) 
81 ívet adott le, Bojti Bence 
(Kétfarkú Kutyapárt) 98 ívet, 
Zsidró László (NÉP) 114 ívet, 
Szanyi Tibor (Iszomm) 94 
ívet. 

Nagyné Hollósi Évánál (Mi 
Hazánk) rezgett a léc: mind a 
91 leadott ívet fel kellett dol-
gozni, ebből 88 volt érvényes, 
ezeken végül találtak 508 el-
fogadható ajánlást (mondjuk 
egy nap még lett volna a to-
vábbgyűjtésre). Dr. Stelli-Kis 
Sándor (Megoldás Mozgalom) 
vélhetőleg nagyon sokfelé 
gyűjtögethette az ajánláso-
kat, mert rekordszámú, 277 
db ívet adott le, ebből 112 íven 
ellenőriztek 827 ajánlást, s a 

rontottakat kizárva jött össze 
végül 543 érvényes ajánlás.

AMiNT MEgVoLTAK a 
jelöltek, a választási bizottság 
megtartotta a sorrend kisor-
solását (szigorúan nyilváno-
san, a pártok által delegált 
tagok jelenlétében). Fortuna 
kegyéből az alábbi szavazóla-
pi sorrend született:

1. Dr. Szanyi Tibor
2. Bojti Bence
3. Schaffer Viktor
4. Szatmáry Kristóf
5. Dr. Zsidró László
6. Dr. Stelli-Kis Sándor
7. Nagyné Hollósi Éva
8. Vajda Zoltán

Ezután az elveszett ajánló 
ívek miatti bírságok kisza-
básával foglalkozott a válasz-
tási bizottság. A Kétfarkú 
Kutyapárt jelöltje nem tudott 
elszámolni két elveszett aján-
lóívvel, ívenként ezer forintja 
bánta (ez most nagyon olcsó 
lett, mert négy éve még tíz-
ezer forintot kellett fizetni 
ívenként). A Megoldás Moz-
galom 19 ezret fizetett, Szanyi 
Kapitány egy ezrest, mint a 
Normális Élet Pártja, a Mi Ha-
zánk mozgalomnak 12 ezer 
forintja bánta 12 ajánlóív el-
veszítését.

A VáLASZTáSi BiZoTT-
Ság ebben az időszakban 
igen fontos szerepet játszik, 
ide kell minden kifogást be-
nyújtani, egyúttal őrködik 
a választások és a kampány 
tisztasága felett. Érdekes mó-
don elsőre a bizottság nem 
fogadta el a körzet egyéni 
képviselőjelötjeinek szavazó-
lapját, mivel megállapította, 
hogy két jelölt emblémája 1-1 
mm-el nagyobb a többi párt-

Az országgyűlési választások helyi eseményei

logónál, és ez sérti a válaszási 
törvényt. A logókat helyreiga-
zították, így most már törvé-
nyes a 13. evk. szavazólapja.

A VáLASZTóKTóL is ér-
keztek kifogások a választási 
bizottsághoz. Mostantól már 
minden ügyfélkapuval ren-
delkező választó rendelkezé-
sére áll az a lehetőség, hogy 
a központi rendszeren át el-
lenőrizze, kinek az ajánlóívén 
találhatók meg az ő adatai. 
Ebből jó esetben ki lehet szűr-
ni azt, ha valakinek az adatait 
jogosulatlanul használták fel.

Több ilyen bejelentés is ér-
kezett a választási bizottság-
hoz. Érdekes, hogy egyetlen 
beadvány sem felelt meg a 
szigorú formai előírásoknak, 
ezért emiatt valamennyit el-
utasította a bizottság. Az Or-
szágos Választási Bizottság 
viszont arra utasította a helyi 
bizottságokat, hogy ha hami-
sított aláírásról kapnak beje-
lentést, akkor azt továbbítsák 

Az Ellenzéki összefogás úgy tekintett a mostani vá-
lasztásokra, mint az igazság pillanatára: a szavazóla-
pon a terveik szerint egyetlen ellenzéki jelölt állt vol-
na szemben a Fideszes jelölttel. Ehhez képest a XVI. 
kerületet lefedő 13. sz. választókerületben összesen 
nyolc jelöltet vettek nyilvántartásba.

Az MSZP pártelnök megvette a pártszékházat
A választási kampány kellős közepébe rob-

bant be a hír: a helyi MSZP elnöke, Csizmazia 
Ferenc sajátos körülmények közepette megvá-
sárolta magának a párt Albán utcai székhá-
zát. 

A folyamatot jól dokumentáltan ismertették 
az országos hírforrások. Az állami tulajdonú 
épületet a Gyurcsányidőszak alatt vásárolhat-
ta meg a párt. Az ezer négyzetméteres telken 
álló 200 négyzetméteres épület vételára 19 
millió forint volt 2008ban. Ezután a párt rá-
költött a felújítására mintegy 20 milliót, és így 
vette meg 2016-ban a pártelnök és két testvé-
re 16 millióért. Röviddel később a pártelnök 
kivásárolta a testvérei 2/3os tulajdonrészét 7 
millió forintért, és most 1/1 tulajdonban övé 
a volt pártszékház. Ez így eléggé botrányos, 
még nagyobb gond, hogy az ügyről nem haj-
landó egyetlen szót sem szólni.

Csizmazia, a szoci pártelnök Vajda Zoltán 
kampányának legfőbb támogatója, sülve-fő-
ve együtt vannak. Vajda már éppen kezdte 
beleszőni a kampányába a Fideszes korrup-
ciós szálakat, amikor a botrány kirobbant. A 
Fideszesek úgy reagáltak, hogy ha Vajda kor-
rupciót szeretne kivizsgálni, akkor nem kell 
messzire menni: kérdezze meg a cimboráját a 
pártszékházról.

A legutóbbi testületi ülésen a Fideszes kép-
viselők kérdést szerettek volna feltenni az ön-
kormányzatban ülő pártelnöknek, aki viszont 
egyszerűen nem jelent meg az ülésen, ami 
felháborító. Még nagyobb botrány viszont, 
hogy cimborája, Vajda Zoltán is távol maradt a 
testületi üléstől, ezzel „falazott” a korrupciós 
ügybe keveredett Csizmaziának.

A helyi Fidesz-képviselők végül úgy döntöt-
tek, hogy hatósági útra terelik a pártszékház 
ügyét, és feljelentést tettek a rendőrségen. Ott 
viszont válaszolni kell, ha kérdezgetnek... (F)

Plakáttorlódás a Sashalmi piacon – április 3-án nyolc jelöltből választhatunk

Választási kifogásról szavaz a Helyi Választási Bizottság

a rendőrségre, ahol ki tudják 
nyomozni a körülményeket.

Mióta az egri volt polgár-
mesterjelöltre a bíróság hami-
sított aláírások felhasználása 
miatt két év börtönbüntetést 
szabott ki (négy évre felfüg-
gesztve), azóta a választási 

csalást eléggé komolyan ve-
szik a rendőrségen. Az úgy-
nevezett kamupártok megszo-
kott módszere, hogy a nagy 
pártok kirakott íveit (amit 
éppen aláír valaki) titokban 
lefényképezik, és az azon lévő 
adatokat a saját íveikre má-

solják, majd odahamisítanak 
egy aláírást. Szívesen felhasz-
nálják az előző választásokon 
gyűjtött ajánlásokat, s így tör-
ténhet meg, hogy halottakat 
is találni az ajánlók között. 
Sajnos a választási ellenőrző 
rendszert nem készítették fel 
ennek kiszűrésére: ha egy ha-
lott ajánló adatait viszik be, 
csak annyit közöl a rendszer, 
hogy az ajánlás érvénytelen. 
A halottak és a hamisított 
aláírások kiszűrésére csak a 
rendőrségi nyomozás képes.

VAjDA Zoltán a 2018-as vá-
lasztások alkalmával lebukott 
néhány hamisított ajánlással, 
s emiatt rendőrségi eljárás 
indult ellene. Lefoglalták az 
ajánlásait, és tételesen végig-
ellenőrizték azokat. Kiderült, 
hogy ha a hamisított aláírá-
sokat kivonják, akor nem is 
lett volna meg az induláshoz 
szükséges 500 ajánlása. Vaj-
da az eljárás során azzal vé-
dekezett, hogy fogalma sincs, 
hogyan kerültek hozzá a ha-
misított ajánlások, mert ál-
tala ismeretlen személyek is 
gyűjtöttek neki – így aztán 
megszüntették vele szemben 
a nyomozást. Tán emiatt mos-
tanra annyit változott a rend-
szer, hogy minden ajánlóívre 
fel kell írni annak a szemé-
lyi számát, aki az ívet kezeli 
– és ha hamisítás fordul elő, 
ezt a személyt vonják felelős-
ségre. Nagyon kíváncsiak va-
gyunk, hogy a most felmerült 
hamisított aláírások felhasz-
nálásának lesz-e büntetőjogi 
következménye, mert tényleg 
illendő lenne már komolyan 
venni a Választási Törvény 
előírásait. (Ferenci)

kertVárosI BaBaBörze a Sashalmi piacon 2022. márci-
us 20án, vasárnap 8:30tól 12 óráig. Baba és gyermekholmik vására. 
Asztaljegy magánszemélynek 3.000 Ft. Tel: 06-30-9986-637

A Sashalmi piac Thököly úti sarkától a HÉV felé sé-
tálva nyolcvan lépéssel érhetjük el a Filléres Boltot, 
ahol – népiesen fogalmazva – minden van, mint a bú-
csúban. Kapható itt például papíráru, mint vécépa-
pír, papírzsebkendő (rendkívül jó árban!), vegyi-áru, 
ami mosószereket, tisztítószereket jelent, az illatsze-
rek választéka egy komplett drogéria kínálatát idézi. 
Minden party-kellék kapható, ami egy jó bulihoz kell, 
egyedül a hélium hiányzik még, de lesz az is. Megta-
lálható a konyhafelszerelés is, vannak plüsik, játékok, 
babák, tortára való évszámos gyertyák, ajándéktár-
gyak, művirágok – érdemes személyesen megnézni a 
kínálatot a Filléres Boltban, a Thököly út 7. szám alatt.
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VELÜNK ÉLŐ  
ÖRÖKSÉG
Fedezd fel a hazai kastélyokat, 
és barangolj ezerszínű parkjaikban!

TATA

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

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

Nyerjen ajándékcsomagot

Helytörténeti keresztrejtvény 
a csömöri Auchan támogatásával

Ha gerincbetegségek, emésztő-
szervi rendellenességek kínozzák, 
depressziótól, pánikbetegségtől, cukorbetegségtől, 
ízületi gyulladástól szenved – akkor 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 – hívjon bizalommal!)

A Rákosvidéki Új Nemzedék című lap négyéves fennállása 
alatt végig nyílt harcot folytatott Rákosszentmihály vezető-
ségével és hivatalos újságjával, a Rákos Vidékével, melynek 
főszerkesztője, Balázsovits Zoltán maga is községi képviselő 
volt. A vita néha a bíróságon folytatódott.

Egy fővárosi napilap 1920ban azt írta: „mintha …… legsöté-
tebb közepén feküdne, olyan közállapotokat vallhat magáénak 
ez a jobb sorsra érdemes csinos kertvárosocska”. A Rákos Vidé-
ke hasábjain a főjegyző kikérte magának a cikkben megjelen-
teket. Ezt a Rákosvidéki Új Nemzedék gúnyos éllel kommen-
tálta: „Vadállatokat nem üldöznek úgy az őserdőben, mint 
amilyen hajsza folyt itt hónapok óta egyesek ellen. Feljelenté-
sek, rágalmazások özöne zúdult azok ellen, akik önálló nézetet 
mertek vallani politikai vagy társadalmi téren; akik nem borul-
tak le a hatalom előtt. Ők leborulást kívántak, azt hitték bizo-
nyára, hogy az üldözöttek megunják a hajszát, és kitérnek az 
útból, vagy éppen kivándorolnak. Az üldözöttek türelme sem 
tart örökké.”

Épp 100 éve, 1922. március 15én adta hírül a Rákosvidéki 
Új Nemzedék: a főjegyzőt rágalmazás miatt pénzbüntetés-
re ítélték, mert a Rákos Vidékében megjelent vádaskodásaiból 
egyetlen állítását sem tudta bizonyítani.
Forrás: Sajtótörténet (Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 1.)

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 betűs szavak: IÁ, CE, LÉ, ME, TA, TE, ZA, ZI,
3 betűs szavak: ATI, BED, IDE, ILI, KEH, SŐT, TEJ, VAJ,
4 betűs szavak: BÉZS, DEIT, HERE, JEDI, JETI, KIVI, TERA, 
        VERI,
5 betűs szavak: BELSŐ, CIPEL, EHETI, EPEDŐ, IRODA,  
        MEHET, TAROL,
7 betűs szavak: KERETES, KEVERÉK, KIÉLEZŐ, SZERETŐ.

Előző keresztrejtvényünkből:
Dr. Balázs DEZSŐ volt 1916-ban a Vöröskereszt rákosszentmi-
hályi szanatóriumának vezetője. Itt tüdőbeteg katonák lába-
doztak, és 18 műhelyben dolgoztak.

Nyerteseink a következők: Dimity Boriszlávné (1165 Bp. Baross 
G. u.), Szabó Ferencné (Csömör, Szérűskert u.), Kiss Kálmánné (1164 
Bp. Műszerész u.) és Koncz Tamás (Kerepes, Esze T. u.). A nyeremé-
nyek átvételének módját nyerteseinkkel telefonon egyeztetjük.

Eladó ingatlanok
A XVI. kerületi Önkormányzat  

a következő ingatlanokat hirdeti
• Eladó ingatlanok a Simonfa utca és a Gálosfa utca foly-
tatásában a patak túlsó oldalán, az épülő Íjász utcai la-
kópark második ütemében. A telkek mérete 964 m2, ár 
35.089.600 Ft + Áfa. Víz, villany, gáz, csatorna nincs.
• Eladó telek a Rovás utcában, 224 m2 10.800.000 Ft (víz, 
villany, gáz, csatorna van).
• Eladó pincecsoport a Rákosi út 87. szám alatt, 82 m2, víz 
(a menekülő lépcsőtérben), villany van, gáz, csatorna nincs, 
6 700 000 Ft
• Kiadó garázs a Védő utca – Vívó utca előtti területen, alap-
területe 16 m2 (villany, víz, gáz, csatorna nincs), havi bérleti 
díj: 16.500 Ft + Áfa
• Eladó telek Margit u. – Sarjú utca, 35.606 m2, 
295.000.000 Ft + Áfa, víz, villany, gáz van, csatorna nincs.
• Eladó telek az Emlékkő utcában, 17.723 m2, 300.000.000 
Ft, víz, villany, gáz, csatorna közművesítési kötelezettséggel.
Részletes információk:  
https://www.bp16.hu/ingatlan

A tavaszi „Kertvárosi Időutazó” sétaszezon kínál né-
hány újdonságot, ismételjük legkedveltebb program-
jainkat, és egy buszos körutazást is teszünk a 16. a 
kerületben.
Március 23án, szerdán 10.00 BAJOR GIZI SZÍNÉSZMÚZE-
UM... pincétől a manzárdig (2000 Ft)
26-án, szombaton 10.30 BUSZOS VÁROSNÉZÉS A TORNYOK 
NYOMÁBAN: a Kertvárosi Kilátótól a Naplástavi „ferde toro-
nyig” (2900 Ft, 6-14 évesig 2400 Ft)
27-én, vasárnap 10.00 MÁTYÁSFÖLD LEGSZEBB VILLÁI III. 
séta, magnóliavirágzással (középső rész, Erzsébet-liget)
30-án, szerdán 10.00 LEVÉLTÁR ÉS VÁR-séta, a pompás épü-
let és a raktár bejárásával (2000 Ft)
Április 6-án, szerdán 9.00-16.00 FÓT, az ismeretlen gyöngy-
szem, kastély és templom-látogatással - régi sétálóknak. (3200 
Ft)
10én, vasárnap 9.0017.00 VÁC, a barokk csoda  városnézés 
püspöki palotával, múzeumlátogatásokkal: múmiák, Sajdik, 
várostörténet... (2900 Ft +csoportáras belépők)
13án, szerdán. 10.00 ÚJPEST, AMI NEM PANEL I. Szecesszi-
ós városháza, grandiózus piackultúrtér, látványos zsinagóga. 
(2400-2800 Ft)
15-én, pénteken 14.00 A CAPRERA-FORRÁSTÓL a Csobaj-bá-
nyáig: könnyű húsvéti természetséta.

Lőrincz Tamás birkózó a 
2012es londoni olimpia után 
már másodjára, testvére, 
Viktor viszont első alkalom-
mal járt Mátyásföldön, az 
Erzsébetligeti Színházban. A 
két klasszis birkózó a Varjú 
Vilmos Olimpiai Baráti Kör 
meghívására érkezett a ke-
rületbe. Közülük Viktor volt 
a gyorsabb, aki szándékosan 
annyival korábban érkezett a 
rendezvényre, hogy a hagyo-
mányos Varjú-est előtt még 
meg tudta látogatni a Kertvá-
ros SE erzsébetligeti Birkózó 
Szakosztályát is, ahol szemé-
lyesen találkozhatott a gyere-
kekkel.

Tamást és Viktort telt ház – 
közel 200 érdeklődő – várta a 
Harmónia teremben. A felfo-
kozott érdeklődés még a kö-
zönségtalálkozókhoz szokott 
két élsportolót is alaposan 
meglepte. 

– Olyan messze van az 
olimpia, nem gondoltam vol-
na, hogy még mindig ennyien 
kíváncsiak lesznek ránk – 
mondta Lőrincz Tamás, a to-
kiói olimpia 77 kg-os kötöttfo-
gású bajnoka.

A Lőrincz fiúk rutinos be-
szélgetőpartnernek számíta-
nak. Az elmúlt fél évben az 
egész országot bejárták, sőt 
még a határon túl is találkoz-
tak a rajongókkal. Az olim-
piát követően érthető módon 
sokan voltak kíváncsiak az öt-
karikás arany- és ezüstérmes 
testvérpárra. Az elmúlt fél év 
azonban nemcsak élmény-
beszámolókról szólt. Ahogy 
az a február 22i Varjúesten 
kiderült, Tamás és Viktor is 
átgondolta eddigi pályafutá-
sát, majd ezt követően döntött 
a folytatásról. Pontosabban a 
nem folytatásról. 

A 35 éves Lőrincz fiú, Ta-
más esetében ez már a tokiói 
olimpia előtt biztosnak tűnt, 
számára ugyanis már az egy 
évvel elhalasztott olimpia is 

Lőrincz fiúk Mátyásföldön

rendkívül komoly nehézsége-
ket okozott. Szerencsére, az 
eredményein ez nem látszott, 
Szöcske (ez Tamás becene-
ve birkózóberkekben) tavaly 
az Európabajnokságot és az 
olimpiát is megnyerte. Ám, 
az újabb kemény felkészülést 
már nem vállalta. 

Nagyobb meglepetést oko-
zott viszont négy évvel fiata-
labb öccsének, Viktornak a 
döntése, aki szintén civil pá-
lyafutására szeretne koncent-
rálni. Erről nagyközönség 
előtt a Harmónia teremben be-
szélt először,  ahol elmondta, a 
jövőben a válogatott mellett 
edzőként fog tevékenykedni. 
Mint mondta, súlycsoportjá-
ban (a 85 kg-ban) több tehet-
séges fiatal van, akik előtt 
még szép jövő állhat. 

Civilben jelent meg a két 
Lőrincz fiú az Erzsébetligeti 
Színházban, ahol tehát ki-
derült, hogy mindketten ci-
vilben is maradnak majd. A 
Varjú-est közönsége játékos 

formában szavazott azért ar-
ról, hogy látná-e még Viktort 
a birkózószőnyegen, mely-
nek egyhangú eredménye az 
olimpiai ezüstérmes klasszist 
is elgondolkodtathatja. 

Az biztos, az áprilisi bu-
dapesti Európabajnokságon 
már egyik Lőrincz fiút sem 
láthatjuk a szőnyegen. Erről 
és még sok egyébről, kiemel-
ten a tokiói olimpiáról, illetve 
pályafutásuk kezdetéről, a 
ceglédi gyerekkorról, testvéri 
kapcsolatukról, az ellenfelek-
ről, sikereikről és kudarcaik-
ról, a családjukról, valamint 
kedvenc hobbijukról, a horgá-
szatról is meséltek a nagykö-
zönségnek a februári Varjú
esten. Tették ezt a szokásos 
„lőrinczes stílusban”, azaz 
kellő humorral, egymás froc-
lizásával és vidám sztorikkal 
fűszerezve.

– Tamás és Viktor fantaszti-
kus pályafutást tudhat maga 
mögött, olyan példák ők, akik 
motivációt jelenthetnek a mai 

gyerekek számára is – mond-
ta Bacsa Péter, a Magyar Bir-
kózó Szövetség Kertváros-
ban élő alelnöke, aki Ancsin 
László – szintén Kertváros-
ban élő – főtitkárral közösen 
személyesen is megtekintette 
a Lőrincz fiúk előadását. – A 
döntésüket el kell fogadni, és 
biztosak lehetünk benne, hogy 
a tudásukat és tapasztalata-
ikat edzőként és sportvezető-
ként is át tudják majd adni a 
jövő generációja számára.

A Kertváros pedig vastaps-
sal köszönte meg a két ven-
dég sportolónak eredményes 
sportpályafutását.

Riersch Tamás

Csoportkép a Varjú-est után: (balról) Rizmajer György kerületi kötődésű birkózó, a Lőrincz 
testvérek, Bacsa Péter, a Magyar Birkózó Szövetség alelnöke és Ancsin László főtitkár

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

Kertvárosi időutazások
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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

német nyelvoktatás, felzárkóztatás, 
érettségire, nyelvvizsgára felkészítés 
diplomás tanárnőnél online. Tel: 06-
20-368-7284

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
eladnám vagy elcserélném a Jókai 
lakótelepen 62 nm-es, amerikai kony-
hás lakásomat kisebbre. Tel: 06-1-407-
4927, 06-30-7791-522

megBízható, értelmiségi család-
fő (HBOT terapeuta) keres INGAT-
LANT Budapesten, Buda környékén 
HAVI ÉLETJÁRADÉKÉRT cserébe. 
Részletekért kérem hívjon a vonalas 
számomon: 06(1) 300-9298

Kiadó

fIatal pár egy kisgyerekkel lakha-
tási lehetőséget keres 100 ezer 
Ft+rezsiig, kerti munkában is besegí-
tünk, kaucióval rendelkezünk. Tel: 06-
20-268-2918

alBérletI szoba kiadó fiatal pár 
mellé (ők bérelik a másik szobát), közös 
konyha, fürdőszoba használattal, tá-
gas, kertes lakásban, a Veres Péter 
úton, a Nógrádverőce utca közelében, 
havi 70 ezer Ft + rezsi + kaució. Tel: 
06-20-9392-658

Emlékmentés – régi hangfelvételek, képek, 
filmek digitalizálása bármilyen formátumba (CDre, DVDre, 
pendrive-ra, hordozható merevlemezre, stb.). Sok szép régi felvétel 
jut el hozzánk, némelyek az utolsó pillanatban. A 2025 éves VHS 
videószalagot még egyszerkétszer 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. 3. szám  
2022. március 16.

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 április 13-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.

keresünk  csomagolásra. Munkakör: 
csomagológépen csomagolás. Rak-
lapról a könyvköteget be kell tenni az 
automata csomagoló szalagjára. Ez-
után ami kijön a hőkamrából csomag 
azokat a „diszpó” szerint raklapra kell 
rakni. A jelentkezéseket a titkarsag@
korrektnyomda.hu e-mail címre várjuk.

otthonI segítségnyújtás a fizikai, 
mentális és egészségügyi állapotuk 
miatt rászoruló emberek részére! Szak-
képzett ápolónő keres munkát idős 
betegek ellátására. Tapasztalattal ren-
delkezem. Kérem, hívjon bizalommal. 
Telefonon minden kérdésre válaszolok. 
Tel: 06-50-120-6656

nyomdánk 1106 Bp. Fehér út 10 / 
62 telephelyére raktári kisegítőt mun-
katársat keresünk. Munkakör: Raklap 
mozgatás békával, alapanyag össze-
készítés (papír) Raklapon árurögzítés, 
pántolás. A jelentkezéseket a 
titkarsag@korrektnyomda.hu e-mail 
címre várjuk.

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

a pIac mögött, a Kenyérbolt 
mellett 25 éve nyílt 30 nm-es óra-aján-
dékbolt (szociális helyiségekkel) áru-
készlettel vagy anélkül kiadó. Tel: 06-
30-222-6641

gazdálkodásra, állattartásra 
bérbe adnám XVI. kerület, Akácos úton 
lévő (Csömör határában) 4000 nm-es 
zárt kertemet 2-5 évre. Jelenleg nincs 
közmű. Kialakítható életvitelszerű 
ottlakás is (könnyűszerkezetű épület-
tel), megállapodás szerint. Érdeklődni: 
06-30-9212-418

Adásvétel
félprofI VIdeokamerák (Ca-
non Legria HF-S 100, és JVC GZV) 
eladók. Tel: 06-20-9392-658

Vegyes
nőI gyógytornász-masszőrt keresek 
heti két délutáni kezelésre, XVI. kerü-
leti lakásban történő végzéssel. E-mail: 
nevadazsuzsa@gmail.com

születésem óta mozgássérült és 
több szervi betegséggel élő 53 éves 
hölgy vagyok. Néha-néha segítségre 
lenne szükségem. Várom segítő part-
nerem jelentkezését, aki esetleg moz-
gássérült, de jogosítvánnyal is rendel-
kezik. Tel: 06-30-453-3420

tánckluB keres 50 éves kortól vi-
dám, szinpadi tánchoz fiatalos hölgy 
tagokat, hétfő délelőtti alkalmakra Sas-
halmon. Cselsztonnal (charleston) 
kezdünk. Tel: 06-30-9212-418 (Pintér 
Judit)

Állás, munka
sashalmI HÉV megállónál lévő 
Borháló borszaküzletbe keresünk rész-
munkaidős kollégát. Érd.: sashalom@
borhalo.com v 06-30-2022-233

nyomdánk 1163 Bp. Pesti határ út 
1/a telephelyére kötészeti munkatársat 

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

Társkereső
nyugdíjas hölgy keresi kedves, 
egyedülálló, jó megjelenésű, autós úr 
társaságát 75 éves korig. Figyeljünk 
egymásra. Várom hívását! Tel: 06-20-
459-0590

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

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: 
06-30-222-6641

redőny, szúnyogháló, ro-
letta, napellenző, szalagfüg-
göny, reluxa különböző minőségben 
készítés, szerelés, javítás télen-nyáron 
kedvező áron. Nemeskéri Árnyékolás 
06-20-971-9201, 06-1-257-1875 

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-
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-

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. április 7.

www.fii.hu
info@fii.hu

Ingatlan eladás, kiadás

INGATLANKÖZVETÍTÉS

HITELÜGYINTÉZÉS

Várom hívását!

Telefon:

06-30-639-8403

�

�

�

�

�

�

�

�

20 éves tapasztalat

ár- és helyismeret

biztonságos közvetítés

állandó kapcsolattartás

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

festést-mázolást vállalok, 
számlaképes vagyok. tel: 06-30-387-
7176

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

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

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 

ELADNA, KIADNA, VENNE?
A legjobb helyen jár! Szakszerû értékesítés!

Átvállaljuk Öntõl az ügyintézés terheit!

INGATLANKÖZVETÍTÉS
Ingatlanügyek egyszerûen az !OTP INGATLANPONTTAL

Mára több mint , országszerte

közel 70 irodán keresztül biztosítunk

teljes körû ingatlanközvetítõ szolgáltatást ügyfeleinknek,

és üzleti lehetõsegeket partnereinknek.

Szakképzett tanácsadóink segítenek

eladásban és vételben, szerzõdéskötésben, továbbá

az ingatlan közvetítés mellett finanszírozásban is

partnerek vagyunk az keresztül.

700 fõs hálózatunkkal

OTP Pénzügyi Ponton

az ingatlan

HÍVJON BIZALOMMAL A HÉT BÁRMELY NAPJÁN!

Ferenci Katalin – Telefon: +36 70 881 7363

köbméteres konténerekkel. XVI. kerü-
letieknek 10% kedvezmény! Király 
Trans, 1161 Milán u. 16. Tel: 06-30-
9483-754, 405-4231

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

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
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VÍZ-GÁZ-FÛTÉS
szerelés,

gázkészülék
szerelés, karbantartás

Tel: 06-30-501-6071

• Március 18. péntek 19:30 Jazzliget: Kollmann Gábor 
Quintet – Kollmann Gábor (szaxofon), Bér Zsolt (trombita), 
Csanyi Zoltán (zongora), Hárs Viktor (bőgő), Sramkó János (dob).
 • Március 18. péntek 19:00 Kamasz Táncház a Szentmihá-
lyi Kulturális Központban – ingyenes.
• Március 18.  péntek 17:00  Végzősök – Fotóart Fotósiskola 
kiállítása – Megtekinthető a Napfény Galériában.
• Március 19. szombat 19:00 Magna Cum Laude nőnapi 
akusztikus koncert (5500, 6500, 7500 Ft)
• Március 20. vasárnap 10:30 Kolompos táncház
• Március 20. vasárnap 19:00 Retro páholy – Filmslágerek 
Kovács Kati és Csepregi Éva elődásában. (6500, 7500, 8500 Ft)
• Március 23. szerda 19:00 Hogyan értsük félre a nőket? 
Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka (Jegyek: www.csanyisandor.hu)
• Dumaszínházi esték: Március 25. péntek 18:00 Kolera a 
Vackor csoportban – Bödőcs Tibor önálló estje; Március 31. 
csütörtök 18:00 és 21:00 Anyósülés – Kovács András Péter 
önálló estje. (Jegyvásárlás: dumaszinhaz.hu)
• Március 25. péntek 20:00 Madarak Időkapszula Party a 
Szentmihályi Kulturális Központban. (2000, 2500 Ft)
• Március 26. szombat 18:00 Second life, avagy Kétéletem 
– Orlai Produkció (18+) (4500, 5100, 5600 Ft)
• Március 27. vasárnap 11:00 Kalóz kaland – Pannon Vár-
színház táncos, zenés előadása (2000 Ft, 2500 Ft, 3000 Ft)

Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház
Programajánló március 16-tól április 22-ig

• Március 27. vasárnap 10:30 NAGYON KÉK – Gévai Csil-
la gyerekkönyv író és képzőművész: rajzműhely, workshop és 
kiállításmegnyitó. (Ingyenes, regisztáció: info@kulturliget.hu)
• Március 31. csütörtök 18:00 Világutazók sorozat, vendé-
günk: Farkas Bertalan. (1600 Ft)
• Április 1. péntek 19:00 Családban az erő: Ahogy szeret-
néd, hogy szeressenek... (1600 Ft)
• Április 1. péntek 20:00 Gemini Klub (2000 Ft)
• Április 2. szombat 10:00 Kippkopp a fűben – Nefelejcs 
Bábszínház a Szentmihályi Kulturális Központban (14005400 Ft)
• Április 7. csütörtök 18:00 Világutazók, vendégünk: Ozs-
váth Gergely (1000 Ft)
• A magyar költészet napja 2022 – Április 8.  péntek 18:00 
Egy képre gondolok - Cseh Tamás kiállítás megnyitó; 19:30 
Kávészünet zenekar koncert (2500, 2900 Ft)
• Április 10. vasárnap 16:00  Képvers, Verskép gyermek-
rajzpályázat díjátadó, kiállításmegnyitó
• Április 10. vasárnap 17:00 Bérháztörténetek előadás
• Április 10. vasárnap 11:00 Álom, álom, kitalálom – a Du-
na Táncműhely meséje kicsiknek és nagyoknak. (24003200 Ft)
• Április 22. péntek 19:30 Grecsó Krisztián&Hrutka Ró-
bert Első évre fecske. (2500, 2900 Ft)
• Április 22. péntek 18:00 Kertvárosom 2022 fotópályázat, 
kiállításmegnyitó
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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

A fenti árak az áfát tartalmazzák!
Vállaljuk fûtési rendszerek tisztítását,

átmosását kedvezõ áron!

20 évesek lettünk!

Köszönjük NEKTEK!

és mindazok,
akik bíznak bennünk!

Minden kedves
VÁSÁRLÓNK, BARÁTUNK,

Viega Megapress rendszer – kapható!!!

Telefon:

Szellõzéstechnikai anyagok nagy választékban!

SZÍVÓ Kft.
Baumholczer Tamás

csatornatisztítás, duguláselhárítás
nagynyomású WOMÁVAL • kamerázás

ISO 9002 minõsítéssel

Tel: 400-1116, 06-20-9349-972

Precízen – pontosan 30 éve

Szennyvízszippantás

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 részletei-

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

-27%

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

3999csak
,-Ft

Eredeti ár: 5505,- Ft Megtakarítás: 1506,- Ft

Lioton 1000NE/g gél 100g

39,99 Ft/g

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

-21%

Jóindulatú prosztata megnagyobbodás 
tüneti kezelésére.

4999csak
,-Ft

Eredeti ár: 6329,- Ft Megtakarítás: 1330,- Ft

Prostamol Uno 320mg lágy kapsz. 60x

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

-30%

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

4999csak
,-Ft

Eredeti ár: 7119,- Ft Megtakarítás: 2120,- Ft

Detralex 500mg ftbl. 60x

83,3 Ft/db


