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GIPSZKARTON SZAKÜZLET
1144 Füredi út 74-76. Tel: 422-1565
Nyitva: hétfõtõl péntekig 7-16-ig, szombaton 8-12-ig

web: www.acromat.hu • e-mail: jarecsni@acro.hu

•KNAUF gipszkarton rendszer (válaszfal, tetõtér,
álmenyezet, elõtétfal, akusztikai szigetelések)

•HOMLOKZATI SZIGETELÉSEK
utólagos hõszigetelés (polisztirol illetve ásványgyapot)

•BELTÉRI AJTÓK (fém és fa tokkal)
•KAZETTÁS ÁLMENNYEZET
•VAKOLÓ ÉS FALAZÓ ANYAGOK

MINDEN GONDJÁRA MEGOLDÁST TALÁLUNK!
• gumikereskedelem, szerelés, javítás
• autójavítás, állapotfelmérés
• vizsgára felkészítés, vizsgáztatás
• zöldkártya
• mûszeres fékvizsgálat, szerelés
• computeres futómû vizsgálat, beállítás, javítás
• ingyenes olajcsere Shell olajokból
• önindító, generátor felújítás
• vonóhorog árusítás, szerelés
• autóklíma: feltöltés, tisztítás, javítás

GARANCIA • MINÕSÉGI MUNKA • KEDVEZÕ ÁRAK

AUTÓ GYORSSZERVIZ
1141 Budapest, Fogarasi út 131.

Tel/Fax: 220-0818, 220-1415
E-mail: guvillbau@axelero.hu

Nyitva:
hétfõ-péntek: 7.30-18.00

szombat: 8.30-14.00

TÁRSTÁRS

ÁLLATORVOSI RENDELÔ
Rákosszentmihály, Pálffy tér 12.

(Ilona és Béla u. sarok)

Hívásra házhoz megyek!
Betegszállítással is

Új szolgáltatás:
Idõs kutyák és macskák

szûrõvizsgálata

Bejelentkezésre nélkül!várakozás

KOZMETIKA
KUTYA
MACSKA
KAPHATÓK: gyógykészítmények,
diétás tápok, táplálékkiegészítôk

H-P: 9-tõl 20-ig
Szo: 9-12-ig

405-9041

06-30-9427-912

non-stop

BÉRSZÁMFEJTÉS
TB-ÜGYINTÉZÉS, MUNKAÜGY

www.szabo-ber.hu

Tel: 06-30-645-6663

TÛZIFA
házhozszállítással

Tölgy, cser, akác

Tel: 06-30-931-4176

Kandallófa
Real-Sansz Kft.

1162 Bp. Hermina út 9.

KÖNYVELÕIRODAKÖNYVELÕIRODA
Alapítva: 1993

Széles ügyfélkör, teljeskörû
ügyintézés, szakértelem,

megbízhatóság, reális árak.

• Könyvelés
• Bérszámfejtés
• Adótanácsadás
• Könyvvizsgálat

Tel: 405-9103, 405-1760

Tom ÓRABOLT

XVI. Rákosi út 116.

Nyitva: H-P 10-18 óráig
(A Totózó mellett)Tel: 06-30-479-8245

Nõi ékszerórák

MÁRKÁS ÓRÁK
CASIO – SEIKO – TICO-TIME

a Százszorszép
Ajándékboltban is!

akciós árakon!

Ingaórák nagy választékban

Egyéb ajándéktárgyak

Órajavítás
1163 Margit u. 1. (piactér mellett)

Miért fontos a karbantartás? – Klíma melegre, hidegre
A tavalyi nyár változatos időjárá-

sa okot adhat arra, hogy már most 
gondolkodjunk egy klímaberende-
zés telepítésén. A klíma ugyanis 
megoldást nyújt nem csak az el-
viselhetetlen hőség, de a nyár de-
rekán hirtelen beköszöntő „őszi” 
időjárás esetére is a lakótérben. 
(Sajnos volt ebben részünk az el-
múlt esztendőben, és valószínű-
leg lesz is még, hiszen a globális 
felmelegedés elkerülhetetlen ve-
lejárója többek között a szélsősé-
ges időjárás.) A klímaberendezé-
sekkel ugyanis nem csak hűteni, 
de fűteni is lehet, mégpedig igen 
gazdaságosan. Ez különösen ak-
kor figyelemreméltó, amikor éppen
csak kicsit kellene rámelegíteni a 
helyiségre, de nem biztos, hogy ér-
demes beindítani a fűtőrendszert, 
hiszen az ennél nagyobb teljesít-
ményre van kitalálva, akkor gaz-
daságos. Mindezeket az előnyöket 
figyelembe véve: jöhet a kánikula,
aztán minden átmenet nélkül a po-
csék idő, a klíma minden időben jó 
megoldás.

Ha sikerült kiválasztani a meg-
felelő berendezést, és fel is sze-
relték azt annak rendje-módja 
szerint, ezzel még nem ért véget 
a klíma-történet! Mint ahogyan a 
fűtőberendezéseket is karban kell 
tartani, ez a hűtőberendezések-
re legalább annyira igaz. A belté-
ri egységek szűrőberendezései 
ugyanis a páratartalom miatt kivá-
ló táptalajává válhatnak a nemkí-
vánatos baktériumtelepeknek, de 
időszakos fertőtlenítéssel, tisztí-
tással, az antibakteriális bevonat 
felújításával a fenti problémák 
megelőzhetők. A kültéri egy-
ség mikrobordáinak eltömődé-
se a hűtőkapacitás leromlását 
és áramfogyasztás-növekedést 

okozhat. Érdemes tehát a rend-
szeres karbantartásra is odafi-
gyelni, hiszen a ráfordított idő és 
pénz többszörösen meghozza 
az árát a készülék leggazdasá-
gosabb üzemeltetésével. Nem 
beszélve arról, hogy a garancia 
feltétele az előírt karbantartás. 
Gondoljuk csak el, mi történne 
egy egyszerű porszívóval, ha 
csak használnánk, és sohasem 
tisztítanánk ki a porzsákot, vagy 
tartályt. Hiába reklamálnánk, 
hogy leégett a motor…

A készülékek elindítása – a 
szezon kezdete – előtt feltétlenül 
szükséges az évente egyszeri 
karbantartás. A használat során 
a beltéri egységben megmarad 
a pára, a vízcseppekkel kevere-
dett egyéb szennyező anyagok, 
spórák, por, korom, pollenek és 
más szennyeződések rakódnak 
le. Ezek az ott kialakult párás kö-
zegben gombásodási, bakteriá-
lis folyamatokat indítanak el, és 
a készülék beindításakor ezek a 
szennyező anyagok láthatatla-
nul szétoszlanak a levegőben. 
Esetenként kellemetlen szagot, 
rossz közérzetet okozhatnak, de 
allergiás reakciókat, fertőző meg-
betegedéseket is kiválthatnak. A 
tiszta, szűrt levegő feltétele a tisz-
tántartás.

Az éves karbantartás alkalmá-
val a szakember a készülék bel-
téri egységét kitisztítja, valamint 
környezetbarát, baktérium- és 

gombaölő készítményekkel fer-
tőtleníti. Szükség esetén a szű-
rőket átmossa, vagy kicseréli, az 
egész készüléket átvizsgálja. A 
készülék élettartamának növelé-
se, és az energia-megtakarítás 
miatt a kültéri egységek tisztí-
tása, átvizsgálása a szakszerű 
karbantartás része. Célszerű ezt 
még a meleg időszak beállta előtt 
elvégeztetni, hogy amikor bekö-
szönt az első igazán forró nap, 
aggodalom nélkül kapcsolhassa 
be készülékét. A legcélszerűbb 
azonban az lenne, ha a készülék 
a szezon utáni leállásakor kerül-
ne sor egy karbantartásra, hogy 
ne koszosan „tegyük el télire”, 
mint egy sáros cipőt.

A karbantartás költsége meg-
térülő befektetés, ha tudjuk, 
hogy ezzel készülékünk élettar-
tama megnő, valamint kevesebb 
energiára lesz szükség, és nem 
utolsó sorban az egészségká-
rosítási kockázat a minimálisra 
csökkenthető.

Gabula András klímatechnikus 
(Gabula Bt.) már több mint 20 
éve dolgozik a háztartási gépek 

területén, a szakmát a kiváló 
szakember édesapja mellett ta-
nulta. András a klímaberende-
zések elterjedésétől foglalkozik 
ezzel a területtel, annak minden 
csínját megtapasztalva. Cége 
egészen a tervezéstől segít a 
megrendelőnek, aki bemutatóte-
remben megtekintheti az ajánlott 
berendezéseket az egyszerűtől a 
prémium kategóriáig. Ráadásul 
a Gabula-cég szerződött partne-
reitől nagykereskedelmi áron vá-
sárolhatja meg a berendezést a 
megrendelő, amely nem fog kel-
lemetlen meglepetéseket hozni. 
A tervezésnél a helyi viszonyok-
hoz illő, legjobb ár/érték arányú 
készüléket ajánlják a megrende-
lőnek, s a Gabula-cég nem csak 
telepítést, de garanciális és azon 
túli javítást, karbantartást is vállal 
típustól függetlenül. És ami a leg-
megnyugtatóbb: a nagymúltú, is-
mert cég mindig megtalálható!

Gabula András klímatechnikus 
Gabula Bt.
Tel: 06-30-9424-403

Tréfás számítógép Szerkesztőségünk sok anya-
got kap Word formátumban, s 

ezekben jellegzetes hiba, hogy a „XVI.” után a kerület nagy K-val követ-
kezik. Ez annak tudható be, hogy a program a pont miatt új mondatot 
észlel, s ennek megfelelően kijavítja a mondat első betűjét nagybetűre 
– ami itt tökéletesen helytelen. Amikor ezért néha szóltunk, kiderült, 
hogy a program használója nem tudja, hol kell ezt a kéretlen szolgál-
tatást szabályozni. Talán többeket érdekel, ezért leírjuk: a Word felső 
menüsorában, az Eszközöknél található az „Automatikus javítás...” be-
állítása. Ha erre rápattintunk, akkor egy fontos panel tűnik elő, ahol a 
profik a beírás automatikus formázását is beállíthatják – de ezzel most
nem foglalkozunk, csak az  AutoJavítás panellel. Itt lehet kipipálni, mi-
lyen automatikus javítást igényel a program használója. A jelzett hibát 
a második pipa okozza (Mondat első betűje), ezt nyugodtan ki lehet 
hagyni, és akkor a gép nem ír többet „XVI. Kerületet”. A legalul lévő 
„Beírt szöveg változtatása” nagyon érdekes, több szempontból is. Ide 
gyűjtötték például a legtipikusabb elütési, helyesírási hibákat, amelye-
ket a gép a szó beírása és a szóköz billentyű vagy az Enter megnyo-
mása után automatikusan kijavít. Érdemes itt kicsit körülnézni.

Jó kis tréfát lehet ezen a panelen elkövetni, akár más gépével is. 
Például a főnök neve Kovács Lajos. A Beírt szöveg változtatása sor 
alatt a „Hibás:” felirat alatti fehér részbe be kell írni, hogy Kovács La-
jos, majd a „Jó:” alatt pl. azt: Kovács Lajos, aki mindig gondos-
kodik a dolgozók megfelelő jutalmazásáról! A Felvesz gombbal le 
kell rögzíteni a listában, majd OK. Ezután ez a Word példány Kovács 
Lajos nevének leírása után automatikusan elkezdi dicsérgetni a fő-
nököt, mígnem az vagy megőrül, vagy jutalmat oszt (akkor azután ki 
lehet titokban törölni a listából a nevét – Törlés gomb a Felvesz mellett 
található). Az automatikus javítás panelen a hasonló  lehetőségek tár-
háza korlátlan. (F)

PASSZÍV HÁZ: 
ismeretterjesztő 

előadások a tavaszi 
megújulás jegyében, 

március 22-én Csömörön, 
a Művelődési Házban

13 óra – Passzívház-gyöke-
rek – Miért érdemes passzív-
házat építeni? Energiamérleg 
(Debreczy Zoltán)
13.50 – Klímaváltozás? Kor-
szerű hűtő-fűtő megoldások, 
a karbantartás hiánya életve-
szélyt okozhat? (Gabula And-
rás klímatechnikus)
14.40 – Tiszta levegőt! A kézi 
és gépi szellőztetés különb-
ségei, pollenallergiásoknak is 
tiszta, szűrt levegőt. (Légkom-
fort Kft.)
15 óra – Porszívózás mester-
fokon – A központi porszívó 
előnyei: gazdaságos, zajtalan, 
esztétikus. Kivitelezés, utóla-
gos beépítés. (Gabula András)

Aki mostanában autójával megfor-
dult a Bátony utca – Szent István utca 
környékén, annak biztosan feltűnt, hogy 
az Ikarus BSE sporttelepének legelha-
nyagoltabb részén az utóbbi időben jól 
látható, feltűnő piros színű barakkokat 
helyeztek el. Kívülről olyannak tűnnek, 
mintha felvonulási épületek lennének, 
azaz egy közelgő beruházás előkészü-
letei közé tartoznának. Nos, március 
20-án kiderült, hogy nem erről van szó. 
Aznap ugyanis Kovács Péter polgár-
mester ünnepélyesen átadta az úgyne-
vezett mobilöltözőket és vizesblokkokat 
az Ikarus BSE sportolóinak. 

A mátyásföldi sporttelep korábbi tu-
lajdonosa az Ikarus Járműjavító Rt. volt. 
A kerületi részvénytársaság 2003-ban 
úgy döntött, hogy értékesíti néhány in-
gatlanát. Ezek között szerepelt a sport-
telep, az óvoda, a művelődési ház és 
a Baross utcai nyugdíjasház is. Az ön-
kormányzat már abban az évben felvet-
te a kapcsolatot az új tulajdonossal, a 
Ronifield Invest Kft.-vel annak érdeké-
ben, hogy az említett ingatlanok közül 
legalább a sporttelepet és az óvodát 

megmentse a lakosság számára. A ke-
rület akkori döntéshozói minden lehető-
séget megpróbáltak: csereingatlanokat 
ajánlottak fel, és a kivásárlás lehetősé-
gét sem vetették el. A megegyezés ér-
dekében még a vitatott tulajdonjog miatti 
pertől is visszalépett az önkormányzat. 
Ez a megegyezés aztán valami isme-
retlen okból kifolyólag lelassult, és a 
felek sem 2003-ban, sem pedig 2004-
ben nem jutottak dűlőre. Pedig a gyor-
sasággal rengeteget spórolhatott volna 
az önkormányzat, mert a telekáfa beve-
zetése előtt jó áron hozzájuthatott vol-
na a kérdéses ingatlanhoz, és számos 
későbbi kellemetlenséget elkerülhetett 
volna. Többek között azt, hogy a tulaj-
donos 2005. április 30-i hatállyal egyol-
dalúan megszűntette a sportegyesület 
telekhasználati jogát. Akkor több mint 
400 sportbarát tüntetett a Polgármesteri 
Hivatal előtt, és talán ennek is köszön-
hető, hogy a képviselők a 24. órában 
megszavazták, hogy azért az össze-
gért, amelyért korábban a 8 hektáros 
ingatlant felépítménnyel együtt megvá-
sárolhatták volna, 2005-ben 5 hektárt 

átvesznek a tulajdonostól. Igen ám, de 
a sportolók számára fontos öltözők, zu-
hanyzók, és a tornaterem a maradék 3 
hektáron maradtak. 2005. áprilisában 
tehát újabb ügy kezdődött. A tulajdonos 
ugyanis folyamatosan egyezkedett az 
önkormányzattal a telekcseréről, amely-
nek fejében a 3 hektárt felépítménnyel 
átadta volna, ám ismét nem jutottak dű-
lőre a felek. A Ronifield Invest Kft. pedig 
újból kilakoltatással fenyegette a hely-
séghasználatért már komoly bérleti díjat 
fizető egyesületet. 

Ezt a helyzetet elégelte meg Kovács 
Péter polgármester és az általa veze-
tett testület. A négy barakköltöző, illet-
ve a két mobil vizesblokk felállításával 
jelezni kívántak a tulajdonos felé, hogy 
képesek a sporttelepet 5 hektáron is 
üzemeltetni. A polgármester még hoz-
zátette, hogy amennyiben június végé-
ig nem sikerül megegyezniük a tulajdo-
nossal, még a nyáron hozzákezdenek 
egy öltözőépület megtervezéséhez, és, 
ha minden jól alakul, akkor 2008. végén 
már saját, azaz az önkormányzat öltö-
zőjét használhatja az egyesület közel 
350 igazolt sportolója. (M)

Mátyásföldi barakkok


