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HH-Infó

Dr. Stehlich Gábor

TECHNO

osztályvezető főorvos

Bőr- és nemigyógyászat,
kozmetológia,
allergológia és immunológia

Telefon:
403-8900/
112,113 m
Fax:

403-3416
ELEKTROMOS FUTOKABELEK
KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI FŰTÉSHEZ

• garázs és kertkapuk távirányítható motorokkal
• kerekek, zsanérok toló és nyíló kapuhoz
• kézi és motoros ablaknyitó magas ablakokhoz
• lakásriasztók, kamerás megfigyelőrendszerek
• audio és videó kaputelefonok
• kézi és motoros mozgatású parkolásgátlók
• vezeték nélküli csengők, elektromos fűtőkábelek
• sorompók, beléptető rendszerek
ÉPÜLETAUTOMATIZALASI BEMUTATÓTEREM:

1163 Bp. Veres Péter u. 48.

Rendel: hétfő, csütörtök egész nap

főorvos

Mozgásszervi rehabilitáció
belgyógyászat, akupunktúra
foglalkozásegészségügy
Rendel: péntek 16-17-ig

06-20-9390-730 <=3 Bejelentkezés r=j> 06-30-9909-030
Bp. XVI. Prodám u. 18. Tel: 407-2256

(GÖRGŐS
ISPECIÁL LÁNCOK
| iwis -Polgár

I 1164 Bp. Ostoros út 67/A.
|Tel: 400-1305, Fax: 400-1304

•,."

Téli Gyermekruha Vásár 20-50% kedvezménnyel!
Ágynemű és asztalterítő is kapható

(a Sashalom HÉV megállónál) Ny: H-P 9-17

SZÍV- ÉS ÉRBETEGEK SZAKRENDELŐJE
Bp. XVI. Újszász u. 56. Tel: 403-2867
DR. TONELLI MIKLÓS

Dr. Kozma Zsuzsanna

DR. VÉRTES ANDRÁS

kardiológus-belgyógyász
kardiológus-belgyógyász
RENDELÉSI IDŐ: kedd, szerda 16.30-18.30 óráig
Szívpanaszok kivizsgálása; magas vérnyomás, koszorúér-betegség, infarktus utáni állapot,
szívritmus-zavarok, ideges szívpanaszok, érszűkület, visszerbantalmak, magas koleszterinszint
korszerű és eredményes kezelése - klinikai háttérrel
Bejelentkezés: 06-30-961-61-90 (dr. Tonelli), 06-30-934-36-29 (dr. Vértes;

EXKLUZÍV

^.j

FÜGGÖNYSZALON

Teljeskörű szolgáltatás
felméréstől a felrakásig
1148 Bp. Nagy Lajos király u. 56/C.
(Fogarasi út sarok) Tel/Fax: 221-3933

DR. IVANYI JUDIT
GAVALDA ZOLTÁN
FOGSZAKORVOS
FOGTECHNIKUS
RENDEL:
NYITVA:
Hétfőtől csütörtökig
Hétfőtől csütörtökig: 9-18-ig,
16-18 óráig
Péntek: 9-13-ig
TELEFON: 4031163 Bp. Sashalom, Datolya u. 20. (Saját parkoló)
Tömés, húzás, pótlás, fogsorok készítése, javítása egy helyen
Fogászati röntgenfelvételek készítése, ultrahangos fogkőeltávolítás

Január 16-án, 20 óra 45 perc
B. Z. (33) az általa vezetett
busszal az Újszász utca és a
Pilóta utca kereszteződésénél a
45/B szám alól akart kihajtani a
Pilóta utca felé. Eközben az „El sőbbségadás kötelező jelzőtábla
ellenére nem adott elsőbbséget
és ütközött egy, az Újszász utca bán közlekedő személyautóval.
A vétlen vezető és utasa súlyos
sérülést szenvedett, az anyagi
kár: 600.000 Ft.
Január 16-án, 22 óra 35 perc
W. Gy (56) a János utcában
autózott a Csömöri út irányából
a szembejövő sávban, mivel a

Tűzoltójárás
a Simongát utcában

HELYI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK
62. szám előtti kapubejáróba
akart bekanyarodni. Eközben
összeütközött egy szembe szabályosan közlekedő kocsival.
Mindkét vezetőt a Koltóiba vitte a
mentő, a kocsik kára: 500.000 Ft.

Január 27-én, 09 óra
B. S. (44) az általa vezetett
Január 19-én, 13 óra 50 perc
személygépkocsival a Rákóczi
M. G. (48) autójával a Vidám - utcán haladt a Szentkorona utca
vásár úton közlekedett a Georgi - felől a Csömöri út irányába. A
na u. felől a Vidám verseny utca Rákóczi út és Csömöri út kérész felé. A 103 szám elé érve veze- teződéséhez érve zöld jelzésre
tés közben elaludt, melynek kő - balra, a Csömöri útra kanyarovetkeztében egy, az úttesttől dott és elütött egy gyalogost, aki
jobbra lévő vízelvezető árokba a kijelölt gyalogos átkelőhelyen
szabad lámpajelzésre akart átkelni az úton. A 68 éves gyalogost súlyos sérülésekkel vitték a
Péterfy kórházba.

ÍETEK

asztal borítólapja átizzott. A helyiség megtelt sűrű füsttel, ami
megakadályozta a környezet
Január 8-án éjfél előtt a Gan - lángra lobbanását.
dal Kft. Simongát utcai asztalos
A kiáramló füstöt egy szomüzemében a meghibásodott tűz- szédos helyiségben tartózkodó
jelző jelzésére vonultak ki tűzol- szakoktató vette észre, és egy 5
tóink. A volt téesz-major területét
kg-os halonnal-oltó készülékkel
bejárva győződtek meg arról,
lokalizálta, majd eloltotta az izzó
hogy nincs tűz sehol, a riasztás
tüzet.
Ezzel egy időben megtörtéves volt. Az ellenőrzést nehezí tént
a
tűzriasztás
is. Az iskolában
tette, hogy a portások nem tudták
milyen üzemek is működnek a tartózkodó diákok és felnőttek a
területen, de azt sem, hogy mi a szabályzatnak megfelelően elhagyták az épületet.
teendőjük a tűzjelzés esetén.
Január 12-én délután fél négy Beszorultak az autóba
kor szintén szaladtak a tűzoltók
Január 16-án 20 óra 35 perc a Simongát utca 2-be, mert az
asztalos üzem tűzjelzője újfent kor egy Nissan személyautó ütbejelzett, ezúttal már „indokol- között egy iskolabusszal az Újtan". Bár tűz most sem volt, de szász és Pilóta utca sarkán. A
az üzem porelszívójának gyűjtő- Nissan oldalról a Ford típusú
zsákja kiszakadt, és a port érzé- busz alá került, vezetője és 8
kelhette a műszer.
éves fia a kocsiba szorult, súlyo san megsérülve. A tűzoltók feszi Sínekre zuhant kocsi
tővágóval szabadították ki őket.
Január 11-én 17 óra 20 percÁrokba csúszott
kor a Mátyásföld-alsó HÉV meg állónál a sínekre csapódott a Ve Február 10-én hajnali fél ötkor
rés Péter útról egy Lada 2107-es a Hősök fasora 52. szám előtt
autó. A súlyosan sérült vezetőt árokba csúszott egy Grand Chetűzoltók emelték ki a roncsból és rooki Jeep típusú autó. A sérült
átadták őt a kiérkező mentősök - vezető maga hagyta el a járművet,
nek, majd daru segítségével tét - majd a mentők elszállították. A tűzték szabaddá a síneket.
oltók kihúzták a kocsit, majd a
helyszint átadták a rendőröknek.
Elfeledett rezsó
Január 13-án 13 óra 40 perckor tűzriasztás miatt kiürült a
Csonka János Műszaki Szakkö zépiskola épülete. Az asztalosműhelyben melegítésre használt kétlapos, 1200 W-os villany rezsót az oda beosztott szakmunkás bekapcsolva, őrizetlenül
hagyva ment át egy másik műhelybejavítási munkát végezni. A
sugárzó hőtől a fűtőtest közeié ben lévő kartpnlap, valamint az

hajtott, majd nekiütközött a ház
kerítésének. A sérült vezetőt a
Jókai utcai SZTK-ban látták el, az
anyagi kár: 160.000 Ft.

\

TEHERFUVAROZÓ
Sóder, homok szállítása
Konténeres sittszállítás
Gépi földmunka

TT 400-0083
c©er 06-20/9629-328
Bp. XVI. Vidámverseny u. 10.

Január 29-én, 07 óra 10 perc
Ismeretlen által vezetett autó
az Újkőbánya úton közlekedett
az Újszász utca felé. Az Újszász
utcai kereszteződésben jobbra
kanyarodás során összeütközött
egy, a Pilóta utca felől a Hősök
fasora irányába haladó személy gépkocsival, majd a helyszínről
megállás nélkül tovább hajtott. A
szabálysértő jármű rendszáma:
BJG-778. Az anyagi kár százezer forint.
Január 30-án, 20 óra 40 perc
L. P. (25) személygépkocsit
vezetett a Rákosi úton a felüljáró
irányából a Szlovák út felé. A
József utcánál nagyívben balra

kanyarodása során nem biztosított elsőbbséget, és összeütközött egy vele szemben jövő kocsival, amelynek vezetője sérülé seket szenvedett. A kocsik kára:
600.000 Ft.
Február 2-án, 18 óra
N. L. (47) kocsijával a Batthyány úton közlekedett a Csömö ri út irányából a Rákosi út felé. A
Rákosi úti kereszteződésbe a
STOP-táblát figyelmen kívül
hagyva hajtott be és ütközött egy
balról szabályosan érkező személyautóval. Ez utóbbinak vezetője és utasa sérülést szenvedett, a kocsik kára egymillió forint.
Február 8-án, 16 óra 25 perc
V. J. (26) a Rákóczi úton közlekedett személyautójával a Cső möri út felől a Szentkorona utca
felé. A kereszteződésben figyelmen kívül hagyta a STOP-táblát
és ütközött, egy jobbról jövő kő csival, majd megpördült és egy
újabb kocsival karambolozott.
Egy utas megsérült, az anyagi
kár: 600.000 Ft.
Február 10-én, 04 óra
K. Z. (30) ittasan és nem az
útviszonyoknak megfelelő sebességgel hajtott kocsijával az
Újszász utcában. A Vulkán utcai
kereszteződésben járműve meg csúszott és árokba borult. K. Z.
súlyosan megsérült, a kocsi kára: 300.000 Ft.

CSAK 16 db/m2
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Amit a POROTHERM* N+F építési rendszer tud, az nem mindennapi. Egy életre szól! A rendszer legújabb tagja
a POROTHERM* 44 N+F a szenzációs új falazóblokk. Az eredmény a 44 cm vastag falazat és a minden eddigit
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Építőanyag, Szállítás

NEDALUHA

Scfiiedef kémény akció!
1164 Bp. Cinkota, Vidámvásár u. 76.
Telefon: 400-12-68
NYITVA: 7-17 óráig

Fellebbezhet az elkövető
Egy múlt évben történt cserbenhagyásos gázolás ügyében
hozott nyomozást megszüntető
határozatát ismerteti Erdei János
rendőr-alezredes, a közlekedésrendészet osztályvezetője.
Eszerint október 19-én 13 óra 15
perckor a XVI. kerületi Rákóczi
út és Thököly utca kereszteződé seben ismeretlen személy által
vezetett ismeretlen rendszámú
személygépkocsi ismeretlen körülmények között elütötte az úttesten áthaladó Póta Sándor
gyalogost. A baleset után a gép kocsi megállás nélkül elhajtott a
helyszínről.
A baleset következtében a
gyalogos nyolc napon belüli
könnyű sérüléseket szenvedett.
(Fontos megjegyezni, hogy a
„nyolc napon belüli" meghatározás nem azonos a gyógyulás
időtartamával, netán a táppénzen töltött idővel: ez egy büntető jogi kategória - ha nincs törés,
csak zúzódás, stb., akkor az
nyolc napon belül gyógyuló
könnyű sérülés, ha viszont
csont is reped, a sérülés már
súlyos, nyolc napon túl gyógyuló, s ennek megfelelően ítél
az elkövető felett a bíróság is.)

K Z H R R TTETIK

Amit valaha a kisbíró kidobolt a község piacterén, az
manapság felkerül a polgármesteri hivatalok hirdetőtáblájára. Szerzőnk az év elejétől válogatta át az összegyűlt
anyagokat, s abból gyűjtött össze egy csokorra valót
annak bizonyítékául, milyen színes ügyek is megbújnak a
bejárat melletti hirdetőtáblákon...
A rendőrség nyomozást rendelt el a gázoló kézrekerítése
érdekében, de a felkutatására
tett intézkedések nem vezettek
eredményre. Azt sem sikerült
megállapítani, hogy az ismeretlen gépkocsivezetőnek vajon
észlelnie kellett-e a gyalogos elütését, mert csak akkor számít a
cselekménye cserbenhagyásnak, ha azt tudatosan követte el,
máskülönben a könnyű sérülést
okozó gázolás szabálysértésnek
számít. Szabálysértési eljárást
indítani viszont lehetetlen, mivel
az elkövető személye ismeretlen.
A rendőrség tehát az ügyet lezár ta - fejeződött be a határozat,
amely ellen természetesen fellebbezni lehet. A hirdetőtáblára
feltehetőleg azért került ki, mert
a fellebbezési jog az ismeretlen
vezetőt is megilleti — hátha meg
akarja fellebbezni a nyomozást
megszüntető határozatot...

Szabad a gazda

^menyasszonyi csokrok
NA&mífiETŰ ZÖLD NÖVÉNYEK
\ÉRBEADÁSA!

Nyitva: H-Sz: 8-18 V: 8-14
Tel: 407-4689, Fax: 407-0622

Hasonlóan jó hírt tett közzé dr.
Martini Gizella, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bírája. Az ügy
lényege, hogy bizonyos Kovács
György, XVI. Guzsaly u. 30. alatti
lakost 1994-ben sikkasztással
vádolta meg az ügyészség, s az
alig 25 éves fiatalembert a bíró ság első fokon el is ítélte 100 napi
tétel elzárásra (ez megfelel 10
ezer Ft pénzbüntetésnek).
Az ítélet viszont nem lett jog erős, mivel a vádlott eltűnt, és a

XVI. Csömöri út 80. Tel: 405-3768
ÚJ ÉTLAP! Lávaköves ételek
Álljon meg állomásunkon és szálljon be
tengeralattjárónkba, ahol steak-ek és tengeri
herkentyűk széles választéka várja.
Borok a legnevesebb magyar pincékből!

Légkondicionált, patinás környezetben megismerkedhet
az állomás csapolt sörkészletével (Heineken, Staropramen,
Murphy's), vagy koktélivás közben hallgathatja
a régi idők rockzenéjét - 11-től 01-ig minden nap!

felkutatására tett intézkedések
nem vezettek eredményre. A bí róság 1995. végén rendelte el
Kovács György tartós lakcímfigyelését, ám ez idő alatt a vádlott
tartózkodási helye nem vált ismertté. Az eltelt három év alatt
Kovács György büntethetősége
elévült, ezért a bíróság a büntető
eljárást megszüntette, s mindezt
hirdetményben közzé is tette. Aki
netán tudja, hogy a valamikori
vádlott melyik sufniban bujkál,
szóljon neki: most már bátran
előjöhet...!

Az eltűnt Tímár
Erős tavasza várható bizonyos Tímár Istvánnak, aki pár
évvel ezelőtt a Péterke utca 24.
szám alatt lakott. Két hirdetmény ben is idézi őt a bíróság a PKKBre: egy autóval kapcsolatos kártérítési perben március 10-én,
kölcsöntartozása ügyében pedig
március 25-én lesz a tárgyalás.
Ő viszont nyomtalanul eltűnt,
adósai hiába keresik —pedig len ne miért.
A 30 év körüli, épületburkoló
foglalkozású fiatalember szüleivel együtt lakott az árpádföldi
családi házban, s egyre zú'rösebb ügyekbe keveredett. Pénzt
szerzett minden eszközzel, s azt
eljátszotta. A Kovács Szolgáltató
Kft-t egy autóval kapcsolatosan
károsította meg, egy újpesti rok kantnyugdíjastól pedig rövid időre kért és kapott kölcsön közel
negyedmillió forintot, amit soha
nem adott vissza.
Időközben más ügyek miatt
büntetőeljárás is indult ellene, s
valószínűleg ekkor döntött úgy,
hogy eltűnik nyomtalanul. Szülei

GAZDABOLT

Vetőmag, növényvédőszerek,
műtrágyák, kerti kisgépek,
szerszámok, virágföld,
kerti bútorok, tömlők, csatlakozók,
műanyag áruk, üvegballonok,
kötelek, zsinegek...

Zita Kft. 1165 Bp. Veres Péter út 97.
Nyitva: H-P 8-17, Szó. 8-12 óráig

pár hónappal később eladták a
Péterke utcai házat, s vidékre
költöztek. A ház új tulajdonosa
később jött rá, hogy az ifjú Tímár
még mindig hozzá van bejelentve, s ezért államigazgatási eljárást indított a kerületi polgármes téri hivatalban a kényszerkijelentés végett. Ez idővel meg
is történt.
Az adósok is bíróságra adták
az ügyet, s a tárgyalást csak úgy
lehet az alperes nélkül megtarta ni, ha minden létező helyről meg próbálják idézni. Miután az idézések a Péterke utcai címről kéz besítetlenül jöttek vissza, a bíró ság hirdetmény útján próbálja Ti márt megidézni. Ügyében kirendelt ügyvéd jár el, de aligha kétséges, hogy a több százezres
tartozásokat kamatokkal együtt
megítéli a bíróság. Ezután már
az adósok dolga lesz, hogy ha
Tímár idővel mégis előkerül, akkor a jogerős tartozást rajta va lahogy bevasalják (ha ugyan lesz
miből).

Szorgalmas végrehajtók
A Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatalának végrehajtója,
Sillye Miklós igen szorgalmas
ember lehet. Az utóbbi időben
feltűnően sok kerületi végrehajtást hirdetett meg: február 11-re
Nagy Imre adósnál a Galgahéviz
utca 40. alatt, ugyanezen a napon dr. Szombati Sándornál a
Szalmarózsa tér 7. alatt és Birkás Lászlónál a Blaha Lujza utca
20 alatt, február 15-re Egervári
Zsolt adósnál a Galgahéviz u. 33.
alatt, február 22-re Károlyi Jánosnál a Magtár utca 54. alatt, s
Palotai Jánosnál a Kányavár u.
10 alatt március 6-án. Mindezen
helyeken ingóságok árverése lett
meghirdetve, miként Jánosa Jánosnál a szentmihályi Baross utca 14. szám alatt, ahol a XVI.
kerületi OTP megbízásából február 26-án délelőtt 9 órakor egy
mikrosütőt és egy színes tévét
árverez Szamosi István végrehajtó.
Ehhez képest nagy szerencséje van Kovács Sándornak a
Kistelek utca 6/B. alól, akivel kap csőfalban a bíróság azt hirdette
ki a hirdetőtáblán, hogy a végre hajtást felfüggeszti, tekintettel ár rá, hogy a végrehajtási jogot az
OTP Ingatlan Rt. átengedte az
OTP Ingatlan Vagyonkezelő Kft(folytatás a következő oldalon)

HELYI
HÍREK

(folytatás az előző oldalról)
nek, s míg a papírmunka le nem
bonyolódik, nem lesz árverés.
De vajon mi lesz azután...?
Azért az árverés sem mindig
talpig habostorta, erre utal Markovics János önálló végrehajtó
díjjegyzéke. Eszerint Dezső Csaba kezdeményezett végrehajtást
Aranyos Emese, Borotvás utca
27-29. alatti lakos ellen. A tartó zás 45 ezer forintot kóstált, a
végrehajtónak közel 8 ezer forin töt kellett az eljárásért fizetni, s a
behajtott összeg egyenlő a nullával.

Nagy APEH-árverés
A Kergép-Novum Kft. lefoglalt
tárgyaiból nagy árverést hirdet az
APEH Cinkotára, a Csókakő út
27. alatti telephelyre (ez a volt
Auras). Március 2-án 11 órakor
töménytelen hűtőalkatrész kerül
kalapács alá, például közel ezer
párologtató, 16 ezer hűtőrácspolc, 1200 hűtőventillátor-lapát.
További részletek a helyszínen,
vagy az APEH Árverési osztályán (tel: 467-7238)

Örökös kerestetik
Sok idős ember ismert örökös
hátrahagyása nélkül hal meg.
Ilyenkor a lehetséges örökösöket
szintén hirdetmény közzététele
útján szólítják fel jelentkezésre.
Dr. Nováki Orsolya közjegyző az
alábbi elhunytak örököseinek jelentkezését varja a 405-2013 telefonon: László Petemé Sárkány
Eszter, (an.: Szántó Eszter), aki
a Táncsics u. 2-4. alatt, a Szociá lis Otthonban hunyt el. Viczi Ferencné Nagy Mária (an.: Nagy
Jolán), aki a XVI. Baja u. 10. alatt
hunyt el. Stokovszky Iván Béla
(an.: Égés Emma), aki a Muzsika
u. 17-23. alatt hunyt el. Boros
Ferenc Géza (an.: Gál Teréz), aki
a Szabadkai u. 42. alatt hunyt el.
Dr. Godár Sándor közjegyző
kéri Karácsony Sándor, Dióssy
Lajos u. 28. szám alatti lakos
esetleges örököseinek jelentkezését a 1163 Kerepesi u. 70. fszt.
2. alatti irodájában.

Kié a föld?
A szocializmus okozta jogi zűrzavar szép példája az, amely a
Rákosi út és Szénás utca sarkán
lévő közért ügyében került a hir detőtáblára. A tulajdonjog tiszta zására indított per keresetleveléből megtudhatjuk, hogy a főútvonal menti telek eredeti tulajdono sa bizonyos Cerner Józsefné,
született Blumenscheim Erzsébet volt. A hölgy tulajdonában álló
telekre a Zugló Közért vállalat
1960-ban egyszerűen ráépített
egy közértet, s ezt az épületet a
vállalat szabályos beruházásként a könyvelésében is szerepeltette.
A szocializmus elmúltával jött
a privatizáció. Ennek során az
állami vagyon kezelője a Zugló
Közért vagyonát elvonta, s azt
átadta a Belvárosi Közért válla latnak. Ez a cég nemsokára rész vénytársasággá alakult, majd az
állam elhatározta a társaság jogutód nélküli felszámolását, vala mennyi vagyontárgy egyidejű értékesítése mellett. Mindez a va gyonmozgás vonatkozott az orvul épített közértre is, amely végül 1996-ban került 3,5 millió fő rint vételár ellenében a III. kerü létben székelő Kobacs Vendéglátóipari betéti társasághoz.

KÖZHÍRRE
A társaság természetesen
csak a közért épületét vehette
meg, az alatta lévő föld a hölgy
tulajdonában maradt. Az ő tartózkodási helyének megállapítására
már jóval korábban is történtek
kísérletek. Kerestették a lakcímnyilvántartás alapján, ám a kuta tás nem járt eredménnyel. Ezután a telekkönyvi bejegyzés
alapjául szolgáló iratokat próbálták beszerezni, hátha azokban a
néven kívül található valami
egyéb adat is. Ám kiderült, hogy
az eredeti adásvételi szerződések eltűntek, és sehol nem fellel hetők. A tulajdoni helyzet tehát
úgy maradt, ahogy volt: a föld a
Cerner Józsefnéé, az épület a
Kobacs Bt-é.
Ez a kettős tulajdoni állapot
már a közért felújítása során alá pos gondot okozott, hiszen a ke rületi építésügy az építési enge délyhez megkövetelte a tulajdonostárs hozzájárulását. (Érdekes, hogy a hivatal bolsevik előd jé az építési engedély valamikori
kiadása során nem volt ilyen
finnyás...) A Kobacs Bt. bírósághoz fordult, és hosszas eljárással

sikerült a bírósággal pótoltatni a
tulajdonostárs! nyilatkozatot.
Ha már a Bt. úgyis a bíróságot
járta, pert indítottak a közért alatti
földtulajdon megszerzése érdekében. Álláspontjuk szerint erre
az esetre azt a jogszabályt kell
alkalmazni, miszerint a ráépítő
megszerzi a földtulajdonjogát, ha
a ráépített épület a föld értékét
jelentősen meghaladja. Bemutatták az adásvételi szerződést,
amely bizonyítja, hogy a közért
épületét 3,5 millió forintért vásárolták meg. Mellékelték az ingatlanforgalmi szakértő értékbecslését, amely a közért alatti föld
területének értékét 897 ezer forintban határozta meg.
Mindezzel bizonyítani kívánják, hogy az épület jelentősen
meghaladja a föld értékét, s hajlandóak a 897 ezer forintot bíró sági letétbe helyezni, ha a bíróság a föld tulajdonjogát a Bt-nek
ítéli. Az ezzel kapcsolatos tárgyalás április 28-án 8,30-kor lesz
a PKKB 458. sz. tárgyalójában, a
perre Cerner Józsefnél hirdetmény útján idézték.

műholdvevő
szerviz
Bétacom Service Kft.
Különböző típusú beltéri egységek,
antennaforgatók javítása.
AM-micro, Sat fejek javítása, 22 kHz
kapcsolók beépítése a beltéri egységekbe
PÁCÉ közép-kelet európai szerviz
és alkatrész központ
Műholdvevő alkatrészek értékesítése
Cím: 1163 Bp. Veres Péter út 48.
Telefon: 403-0608 Fax: 403-2451
Nyitvatartási H-P-ig 8-17 óráig
E-mail: betacomserv@mail. datanet. hu
Web: http://www.betacom.hu

E=í= BÉTACOM" SERVICE

1162 Bp. Rákosi út 142-146. Tel: 405-9127
NYITVA: Hétfőtől Péntekig: 8-19 óráig
Szombaton: 9-13 óráig

Ne tévessze meg az elegáns külső! A Volkswagen TransVans
egy igazi erőművész - álruhában. A divatos forma gazdagon felszerelt, tágas utasteret és óriási rakteret rejt. A motorválasztékban
két korszerű erőforrás, a 2.5 TDI, valamint a 2.5 TDi EGON szerepel. Ráadásul most még TransVan nyereményjátékunkban
is részt vehet. A részletekért hívja márkakereskedésünket!

Hollárautó Kft.

1161 Bp. Körvasút sor 8.
Tel: 405-4014, 405-5708

VOLKSWAGEN
Haszonjárművek

elköltözött a Veres Péter útról, új
címét nem hagyta meg. és azt
nem közölte a cégbírósággal
sem. A bíróság most elrendelte a
kft. felszámolását, s azt hirdetdást küldtek a bíróságnak, mény útján kézbesítette a bujkáló
amelyben kifejtik, hogy a szóban társaságnak.
forgó lakást 1995. október köze A cinkotai székhelyű Göbölös
pén vásárolták, s a Díjbeszedő Kft. még 1995-ben rendelt meg
teljesen jogtalanul követeli tőlük egy hirdetést az Országos Szak a korábbi gáz és távfűtési költse - névsorban, ám a megjelenés
geket.
után kiküldött számlát nem
A Díjbeszedő erre nem jött egyenlítették ki. (37 ezer forint,
zavarba: közölte, hogy akkor is valamint ennek a négy éves ka jár nekik októberre félhavi díj (öt - mata, a jegybanki alapkamat kétezer forint értékben), s egyúttal szeresével számolva!) A Szakmegnézték, hogy ki adta el a
névsor előbb felszólító leveleket
lakást a magas összegű hátraküldött, majd fizetési meghagyás
lékkal, s kiderült, hogy az egykori
kibocsátását kérte a bíróságtól,
eladó; bizonyos Kálmán Ferenc de
azt sem vette át senki. Ezt
né ide költözött a kerületbe a
követően
kitűztek egy tárgyalást,
Kendermag u. 59. szám alá. A
perösszegből levonták Kucsmá- de azon nem jelent meg senki.
né ötezer forintját, s a maradékot Most hirdetményi úton idézik a
Göbölös Kft-t a május 5-én sorra
kérték ráterhelni Kálmánnéra.
kerülő újabb tárgyalásra.
A kiküldött idézés viszont siAz Esenden Marketing Iroda
mán visszajött a Kendermag üt cából, így hát a bíróság Kálmán - Bt. a cégiratok szerint a Csennét hirdetmény útján próbálja be - kesz utca 12. alatt található. A
idézni. A tárgyalás március 3-án cég elten még 1995-ben kért fel lesz a PKKB 458. tárgyalójában. számolási eljárást a neki hitelező
Magyar Rádió. A cég ekkor még
időt kapott a bíróságtól adóssá Üzleti ügyek
gai rendezésére. Ám a ki nem
fizetett partnerek sorában megA fantomcégek időszakában jelent a Magyar Hírlap Könyv és
külön rovatot igényelnek a fellel - Lapkiadó, majd nemsokára az
hetetlen cégeknek szóló hirdet- APEH Gvadányi úti igazgatósága
mények. CH. U Nemzetközi Gaz - is. A cég azóta nem nyilatkozott
dasági és Kereskedelmi Kft. ere- kifizetetlen tartozásai ügyében,
detileg a Veres Péter út 48. szám
alatti patinás irodaházban műkő SZÜNETELNEK A
dött. Felszámolását az Apeh múlt
nyáron arra hivatkozva kezdeA lejárt lakáshitelek miatti árveré ményezte, hogy a cégnek közel
sek az OTP önkorlátozása miatt ugyan
65 millió forint (60 napon túli)
szünetelnek, de az adósságbehajtás
adótartozása van, s ennek behaj tása a lefolytatott végrehajtási el - utolsó fázisát megelőző intézkedések
járás során sem volt lehetséges. zavartalanul folytatódnak. A kerület A hosszú nevű kft-t a bíróság ben mintegy 700 olyan család él, akik
értesítette a felszámolási kére- nem tudják fizetni korábban felvett épí lemről, mire a cég egyszerűen tési kölcsönük törlesztését, s ha egyéb
segítséget nem kapnak, a hitelügylet
végső megoldása az ingatlan elárverezése lesz.

TETETIK
Perel a Díjbeszedő
Érdekes kerületi vonatkozása
lett annak az eljárásnak, amelyet
a Díjbeszedő Rt. indított a XIV.
kerületi Kerepesi út egyik emele tes házában lakó Kucsma Lászlóné ellen. 42 ezer forint gáz és
távfűtési díjat követeltek, amely
tartozás 1995. január és október
között halmozódott fel.
Kucsmáné a jelek szerint
rendszeresen kidobálhatta a Díj beszedő felszólító leveleit,
ugyanis két év hiábavaló levele zés után a cég jogtanácsosa fizetési meghagyást bocsáttatott
ki a bírósággal, kérve az alapösszeg, annak 20 százalékos ka matai valamint a járulékos költse gek megítélését. A fizetési meg hagyás furcsa jószág: ha a delikvens arra nem válaszol, akkor
rögtön jogerőre emelkedik, és
már vihetik is a végrehajtóhoz,
hogy menjen az adóshoz árverezni. Kucsmáné viszont ügyvéd hez fordult, és formás ellentmon -
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SZÁMVITELI ÉS ADÓSZAKÉRTŐI KFT.

KÖNYVELÉS
CÉGALAPÍTÁS
ADÓTANÁCSADÁS

Idegen nyelven is!
Teljes ügyintézés

ÚJ CÍMÜNK:
XVI. Veres Péter út 41.
Tel: 403-9309

oGYCENTRim

XVI. Veres Péter üt 23/B.

(Lándzsa u. és Sashalom HÉV-megálló között)

Telefon: 407-2026, 407-1796, 407-4994
Nyitvatartás: H és Cs: 9-18-ig, K, Sze: 9-17-ig, P: 9-16 óráig

Az ORT-TOPÁN Bt. SZOLGÁLTATÁSAI
" - méretes cipő készítése (privát és vényre is) időpont egyeztetés ajánlott
'gyógyászati segédeszközök árusítása (vényre is)
f« SHOLL termékek egyre bővülő választéka
' e g y é b gyógytermékek: gyógycipők, gyógypapucsok és
gyógyszandálok árusítása (Biokomfort, stb.)
'«tanácsadás a fenti termékekkel kapcsolatosan

SZAKORVOSI MAGÁNRENDELÉSEK
@rtt> ös>/

így a bíróság elrendelte a felszá molását, amit a hirdetőtáblán is
közzétettek.
Eredetileg a kerületi Hermina
út 57-59. alatt volt megtalálható
a Skorpiusz Kft., amely nagyobb
összegű munkadíjjal maradt adó sa egy szegedi székhelyű vállal kozásnak. A becsapott cég nem
volt rest, és peres úton szerzett
érvényt követelésének. A Skorpi usz Kft-t múlt évben meghozott
ítéletében a bíróság 1,6 millió
forint munkadíj, ennek 1995-től
járó, a jegybanki alapkamat két szeresét kitevő kamat, 50 ezer
forint perköltség és 95 ezer forint
illeték megfizetésére kötelezte. A
súlyos anyagi kötelezettségekkel
járó ítéletet a cég a bejelentett
címen nem vette át, így a bíróság
a hirdetményi kézbesítést választotta. Az ítélet azóta már jog erős. (F)
(A cikkben szereplő iratok ere deliben megtekinthetők a Polgár mesteri Hivatalban, az árverések
pontos tartalmáról a végrehajtók
telefonon is adnak tájékoztatást.
Az árverések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, leszámítva
az adósokat. A bírósági tárgyalá sok szintén nyilvánosak, a pon tos időpontokat a hirdetmények
minden esetben tartalmazzák. Az
iratokba való betekintés joga
csak a peres feleket illeti meg, ez
alól kivételt képez a hirdetményi
úton közzétett iratanyag.)

LAKASARVERESEK

szerződést egyszerűen felmondja, s a
teljes kölcsön azonnal esedékessé vá lik. A hátralékba került családokra a
hatalmas adósság olyan teherként ne hezedik, hogy a megoldás bármilyen
esélye nélkül teljes passzivitásba húzódnak, s várják a csodát.
Pedig érdemes lenne aktívan, a
hitelezővel együttműködve munkálkodni a megoldáson - tudtuk meg a
kerületi OTP-ben. Ők készek a hitel
A Horn-kormány idején a miniszter - átütemezésére, a törlesztőrészletekelnök ugyan segítséget ígért az adó - nek a családi költségvetéshez történő
soknak, ám a gyakorlatban ez a segít - igazítására. Ha ez nem lehetséges,
ség elsősorban a közüzemi díjakkal akkor célszerűbb az adósnak árverétartozóknak jutott. A kerületi önkor- sen kívül eladni az ingatlanát, s a
mányzat felhívása nyomán mintegy 80 tartozás kifizetése után a maradékból
család kapott támogatást, ami a kerü - megoldani a lakhatást. Az árverés a
let költségvetését 2,5 millió forinttal lehető legrosszabb megoldás az adós
terhelte meg. Azok részesülhettek a számára. Az OTP viszont mások pénkeretből, akik önhibájukon kívül kerül - zéből adja a kölcsönt, s elemi érdeke,
lek nehéz helyzetbe, a hátralékuk a 6 hogy a pénzt visszaszerezze. Ha más hónapot meghaladta, s vállalták 30 hogy nem, hát árveréssel... (F)
százalék saját rész kifizetését.

A lejárt hitelű családok számára ez
a lehetőség általában elérhetetlen. Pár
hónapi tartozás után az OTP a hitel -

HELYI
HÍREK

Szabó Lajos Mátyás polgármester, Landa Ede fővárosi küldött-tanácsnok és Tóth Miklós főépítész volt a vendége annak a
tanácskozásnak, amelyet a Bú dapesti Kereskedelmi és Iparkamara kerületi tagcsoportja rendezett február 1 7-én a Jókai út 4.
alatti volt pártház nagytermében.
Az előadások során olyan információk hangzottak el, amelyek
hosszú távra meghatározhatják
szűkebb lakóhelyünk jövőjét.

A polgármester rövid beveze tőjében elemezte azt a helyzetet,
amely a kerület jelenlegi infrast rukturális lemaradásához vezetett. Bár- megfogalmazása szerint — pártpolitikai érdekek felett
összefogva igyekeznek a legszakmaibb irányba elmozdulni, a
kerületi önkormányzat tartós fór ráshiánya
megakadályozza,
hogy a csatornázás és útépítés
terén jelentősebb haladást lehes sen elérni.
Magától értetődik, hogy anyagi forrásokért azokhoz kell fordulni, akik rendelkeznek anyagi akkal. Ezek lehetnek például
olyan vállalkozók, akik üzleti beruházásokat kívánnak helyben
végrehajtani, s bizonyos kedvez menyek fejében hajlandóak beszállni az infrastruktúra fejleszté sebe.
Egy másik kitörési irány a kő rabbi keleteurópai fejlesztési
programokat (PHARE) a jövő év tői felváltó ISPA, amelyet az Eu rópai Közösség nyújt az önkormányzatok nyugati színvonalhoz
történő felzárkóztatása érdekében. Ilyen forrás felhasználásával szükséges az ISO-szabvány
szerinti minőségbiztosítási rendszerre hangolni a helyi polgármesteri hivatalt. Az országban
eddig egyedül a Veszprémi Ön kormányzat tudta a saját hivata lát az ISO-szabvány szerint mi nősíttetni, s az a hatékony, átlátható munkavégzésen túl 15 százalékos költségmegtakarítást is
eredményezett.
Ugyancsak az európai fejlesz tési támogatás segítségével kellene megvalósítani a HÉV járató kát felváltó korszerű regionális
gyorsvasutat. A századelő közlekedési kultúráját őrző HÉV éppen megérett a felújításra. A met ró elkészítése óta a város tovább
nőtt, az Örs Vezér tere pedig
mindinkább elveszítette a neki
szánt P+R jelleget. A kerületben
működik az ötezer diákot befoga dó külkereskedelmi főiskola, s
Gödöllőn található a hazai mező -

Regionális gyorsvasút, új fejlesztési övezetek
ELKÉPZELÉSEK A KERtLET JÖVŐJÉRŐL

Landa Ede fővárosi küldött, Sniczler Károly levezető elnök, a
kamarai tagcsoport elnökségi tagja, Szabó Lajos Mátyás polgár mester és Tóth Miklós főépítész. A hiányzó infrastruktúra értéke
megközelíti a nyolcmilliárdot
gazdasági oktatás fellegvára.
Mindezek együttesen indokolják
a HÉV felváltását egy olyan
gyorsvasúti hálózattal, amelyen
az utasok a belvárosból átszállás
nélkül utazhatnának Gödöllőig,
vagy akár Aszódig.
Mint megtudhattuk, a polgármester által vázolt elképzeléssel
egyetértett a BKV vezérigazgatója, valamint a fővárosi
önkormányzat illetékes vezetője
is, s a hírek hallatán már egy
járműgyártó cég is jelentkezett: a
D-Trans, amely a volt Dunakeszi
Járműjavítót birtokolja. A témában egyeztetések folynak a regi onális gyorsvasút által érintett
önkormányzatokkal, s az elképzelés kidolgozása ütemesen ha Iád előre. Mindez azért is indokolt, mert az előkészítésre ősz szesen egy év áll rendelkezésre
—fejezte be mondanivalóját Szabó Lajos Mátyás polgármester.

A szabályozási keretterv az
ingatlanok övezeti besorolásán
alapvetően nem változtat, a ke rület 95 százaléka ezután is családi házas övezetben marad. Jé lentős változás, hogy kijelölésre
került a Bökényföldi út menti ipari
övezet, s a Veres Péter utat sze gélyező házsorok a Sárgarózsa
utcától a Jókai útig intézményi
övezetbe lettek átsorolva, több
telek szélességben. Ezen a szakaszon (egyéni rendezési terv
alapján) 20 százaléknál jóval ma -

gasabb arányú beépítés válik lehetővé.
A főváros nem hagyta jóvá a
cinkotai temető alatti, igen jelentős méretű zöldterület lakóövezeti átsorolását, ugyanakkor
többszörösére nőtt a cinkotai temető területe, hosszú időre megoldva a temető üzemelését. Intézményi övezeti besorolást kapott a János utca — József utca Palotai határút közötti tíz hektáros üres terület, amely jelenleg
per tárgya az OTP és a kerületi
önkormányzat között. Változik az
övezeti besorolása a régi szent mihályi temető melletti földterületnek, a Zsemlékes utca melletti
rész pedig iparral vegyes lakóövezeti besorolást kapott.

Landa Ede fővárosi küldött eh hez kapcsolódva elmondta, hogy
a felsorolt területek egy részének
beépítését a csatornázás hiánya
jelenleg gátolja, a tulajdonosok a

Őr. Tóth Ágnes

FOGÁSZATI MAGÁNRENDELÉSE
XIV. Fürediút15/B. fszt. 14.
kedd, csüt.: 16-19"-íg, Tel: 222-9862

Ha násznépüket elérhető áron szeretnék vendégül
látni, keressék fel kulturált, 140 fő leültetésére alkalmas éttermünket a KIPSZER területén (Budapest,
X. Jászberényi út és Maglódi út sarok). I. osztályú
felszereléssel és II. osztályú árakkal várjuk Önöket.
Az étterem bérleti díja 2000 Ft/óra (záróra nincs)!

EGY PÉLDA ÉTELAJÁNLATUNKBÓL
Tóth Miklós főépítész azzal
kapcsolatosan tartott előadást,
hogy a fővárosi önkormányzat az
elmúlt évben fogadta el Budapest
hosszú távú fejlesztési tervét,
amely egyben meghatározza a
kerületi lehetőségeket is. Ebben
kiemelt fontossággal bírnak az új
utak, melyek a következők: a
Körvasút sor menti körút, a Szí las-patakkal szinte párhuzamosan futó körút (a Szlovák út ele jétől leágazva a Sarjú utcáig), az
MO autópálya, valamint egy tehermentesítő út, amely a Sárga rózsa utcából indulva, a mátyás földi repülőtér mellett elhaladva
csatlakozna a XVII. kerület háta rában futó útszakaszra (amely el vezet az MO körgyűrű csomópontjáig).

rizs, bürg íiya) ;:'.'.";
kávé tejszínnel ;

é:ki-r

Sört és üdítőt mi biztosítunk. Jelenleg egy üveg sör 130 Ft,
egy üdítő 60 Ft. A többi italt hozhatják magukkal,
s mi hűtjük és felszolgáljuk!
Tortarendelést is felveszünk, de hozhatják is
magukkal tortáikat és süteményeiket.
Hétköznap a déli órákban nézzenek be hozzánk, vagy hívja-

nak telefonon: 262-1581 MENÜ vendéglátó

Egyéb rendezvények
hasonlóan kedvező feltételekkel!

földjükkel semmit nem tudnak ÜRÍTETT IRATOK
kezdeni. A kerületben 68 kilómé tér csatornahálózat, s ugyanennyi szilárd burkolatú út hiány Előző számunkban hírt adtunk elsősorban Tóvárosi Károly fog zik, ennek költsége 7-8 milliárd
forintra tehető. A kerület éves arról, hogy elfogyott az ÁPV Rt- lalkozott. A választás után a több
költségvetése 4 milliárd forint, s től az előző polgármester által tucat folyó ügy iratanyagát a szó ebből fejlesztésre legfeljebb né- kitocsikolt egymilliárd forint. Ha - bájában átadásra előkészítette, s
hány százmilliót lehet fordítani. sonló hír jelent meg az Önkor- kérte, hogy valaki vegye át azo Belátható, hogy a hatalmas elma - mányzat újságjában is, s ezt lap - kát. Erre több hétig nem volt vál radást kerületi pénzből behozni zártánk után helyreigazító közié - lalkozó. Ezután, amikor egyszer
szinte lehetetlen. Kérdésre vála- menyben cáfolta Lacsny Balázs bement, azt látta, hogy a szobáját
szolva elmondta, hogy a törvény volt alpolgármester, valamint Tó- kiürítették, az átadásra váró iraszerint az 1994 után épített öné - városi Károly volt pénzügyi ta- tokat papírzsákokba dobálva el szállították valahová.
rős csatornák tulajdonba adása - nácsnok/tanácsadó.
Az álmodozó jellegű Kovács
nak ellentételezését a Csatorna Cikkünk megjelenése után la zási Művek Rt-nek meg kell olda - púnkat felhívta Lacsny Balázs, s Attila polgármester mellett
nia. A részletek még nem ismer - kérte, hogy a másik közlemény- Lacsny alpolgármester volt, aki a
tek, de valószínű, hogy az önerős nek megfelelően írjuk meg: az gyakorlati ügyeket kézbentartotépítők befektetésük fejében csa- egymilliárd forintból lekötve 135 ta. Elmondása szerint egyszer
tornarészvényt kapnak.
millió maradt, s az új önkormány - tett arra kísérletet, hogy a folya A többségében kerületi vállal - zatnak egyéb anyagi források is matban lévő ügyek leglényegeközökből álló hallgatóság kérdé - rendelkezésére állnak. Bár mi sebb információit elmondja, de
sei nyomán újabb részletek ke- nem írtunk róla, Lacsny elmond - ez nemigen érdekelt senkit. Ha
rültek napirendre. A Szilas-patak ta, hogy teljesen téves számok sejtései helytállóak, egyes elfementi zöldterületekről megtud- keringenek a felépíteni tervezett lejtett közügyekben még komoly
hattuk, hogy ezeket a főváros önkormányzati garzonház ügyé- „rácsodálkozások" várhatóak.
Lapunk az egymilliárd elkölté akkor jelölte ki erdőnek, amikor a ben is. A tervek szerint a 20
budai hegyvidéket lakóterületnek lakásos, belső folyosós épület 64 séről folyó vitában nem tud igaz kiparcellázták - így biztosították, millióba került volna 98-as ára- ságot tenni — a jelenlegi vezetés
hogy a főváros erdősített területe kon. Valamilyen inflációs felszor - álláspontja szerint a 135 millióból
statisztikailag ne változzon. Az zás eredményeként lett ebből 90 a kifizetetlen számlák rendezése
erdőnek nyilvántartott, valójában milliós prognosztizált költség, után mindössze 48 millió maradt.
legelőként használatos patakpart amely valóban túlzott ár 20 darab A garzonház-vita is idejét múlta,
azóta magánkézbe került, s a 28 nm alapterületű lakásért. (Ez mivel azt valószínűleg nem lesz
tulajdonosok eredménytelenül 4,5 millió lakásonként, amennyi- miből felépíteni, a zűrös ügyek
próbálják földjeiket lakóövezetté ért nem garzont, hanem normális többsége pedig akkor is az önkormányzat veszteségét okozza,
minősíttetni. Mint elhangzott, az lakást is lehet vásárolni.)
Lacsny elmondta azt is, hogy ha intenzíven foglalkoznak velük
lehetne a megoldás, hogy a főváros vásárolja meg azokat a földe- a folyó ügyek átvétele igen fur- — így legalább nem olyan ideges
ket, ahová erdőt szeretne telepi - csán történt meg. Mint az köztu- egyelőre a tengernyi ügy miatt az
dott, a pénzügyekkel 1990 óta új vezetés.
teni.

Mennyi maradt a milliárdból?

Magánkézben van a Csobaj
bánya is az Ostoros-Bóbitás lakótelep fölött. A talajvizet is elérő
kavicskitermelés már régen befejeződött, s a terület tulajdonosa
a hatalmas kiterjedésű külszíni
bányát — mint az a közelmúltban
kiderült — sittlerakóként kívánja
hasznosítani. Ez a megoldás a
talajvíz veszélyeztetésén túl hatalmas teherforgalmat zúdítana a
környező lakóterületre. Az illetékes bányakapitánysággal most
folynak a tárgyalások, valami
környezetbarátabb megoldás kidolgozására.
A fejlesztési terv az MO autó pályát Csömör és Árpádföld kő zött vezeti, de mint elhangzott,
ebben a kérdésben nem született
döntés, és az nem is fővárosi,
hanem miniszteriális hatáskör.
Annyi biztos, hogy a cinkotai te mető feletti csomópont helye már
meg lett határozva, és az M3-as
autópályán is elkészült a körgyű rű becsatlakozási pontja. A kettő
közötti útszakasz még mehet
Csömörön innen vagy túl... (F)

KIA

KIA

MOTORS

KIASHUMA

RS 1.5i 16V, szervokormány, stb.

MOST 1OO.OOO Ft-tal olcsóbb!

SZABÓ GÉZA KIA márkakereskedés
1163 Bp. Batsányi J. u. 47.

Tel: 403-02-12

KIVÁGTAK AZ
ŰRSZELVÉNYT

A képen látható fácskát saját kezűleg ültette, s tíz év óta gon dozza az ingatlan tulajdonosa,
aki nemcsak a kerítésen belüli
kertrészt tartja rendben, hanem
a ház előtti közterületet is saját jaként kezeli. Január végén egy
napon arra ért haza, hogy isme rétien kezek a fa valamennyi
oldalágát négy méter magasan
levagdosták- ronda torzóvá csú fítva a korábban csinos fácskát.
Első haragjában és elkeseredésében felhívta a szerkesztősé get, és közölte: aki azt a vandál
munkát végezte, azt biztosan
utoléri a balsors, mert az ilyen
ember azt érdemli, hogy eltörjön
a keze-lába, elbocsássák, járjon
le a segélye, otthon lézengjen
munka nélkül, és sírva bánkódjon
a barbár fapusztítás miatt, miköz ben lakatossal töri rá az ajtót a
végrehajtó...
A vicc az, hogy a hivatalos
álláspont szerint ez a mértéktelen felkopaszítás nemcsak helyénvaló, hanem kívánatos is.
Mint megtudtuk, az útmenti fák
ágaiból ki kell vágni a közlekedési űrszelvényt, ami azt jelenti,
hogy ha két négyméteres magasságú kamion egymás mellett
halad el a kies Pálya utcában,
akkor sem érhet egyetlen ágacska se a járművek oldalához. A
lakó meg jobb, ha hallgat, mert
semmi köze ahhoz, ami a közterületi fákkal történik!

HELYI
HÍREK

Sítábor látogatóban a szlovákiai Mytón
Az alábbi cikk szerzője, Padár András a Nógrád Megyei Hírlap
munkatársa, aki riportúton járt Szlovákiában, s eközben találkozott a
Centenáriumi iskola sítáborozó csoportjával, valamint Kaszás Zoltán
igazgatóval. A beszélgetés nyomán született írás levélben jutott el
szerkesztőségünkhöz.
Ha a parassa-pusztai határát kelő szlovák oldalán folytatjuk
utunkat a 66-os számú főúton,,
Besztercebányát elhagyva, mintegy negyven kilométer után érkezünk meg Podbrezovára. A települést elhagyva balra fordulunk
a 72-es útra, amely elvezet Myto ba. Itt találjuk a Centenáriumi la kótelepi iskola kis csoportját.
Az Alacsony-Tátra egész évben megejtő vidéke ilyenkor télen is hívogató, A völgyek sejtel mes ködéből kibukkanva a hegyek körül ragyog a napfény és
csillog a hó. A levegőt szinte harapni lehet. Ezen a tájon —hiszen
ez egyik központja a szlovák sí turizmusnak — a Chopok és a
Dumbier
szomszédságában
Thale üdülőhely mellett nagy forgalmat bonyolít le két kis telepü lés, Bystrá és Myto.
Itt Myto egyik kis panziójában
beszélgetünk Kaszás Zoltán
igazgatóval, aki két évtizede tanít
a Centenáriumi lakótelep iskola jában, tíz éve igazgatója a hatvan
tagú tantestületnek, s majdnem
egy évtizede kezdték meg az
évenkénti sítúrázást erre a vidékre.
— Éppen kilenc évvel ezelőtt
egyik kollégám kitalálta, hogy el hozná az osztályát síelni, elenge dem-e őket— kezdi idézni a múltat az igazgató.— Mondtam, hogy
szervezzék meg nyugodtan, elmehetnek. Meglepetésünkre már
nem egy, hanem három csoport rá való gyerek jelentkezett. Mind annyian eljöttek. Magam is akkor

KÖNYVELÉS

BÉRSZÁMFEJTÉS
TB-ügyintézés, munkaügy
Egyéni és társas vállalkozások
számítógépes könyvelése visszamenőleg is, adóbevallások, mérlegek.
Számítógépes bérszámfejtés, bérfeladás, TB-összesítő bevallás, kibeléptetés és az azzal kapcsolatos
adatszolgáltatások,
magánnyugdíjpénztári jelentések, NYENYI adatszolgáltatás, éves SZJA bevallás, stb.

Tel/Fax: 405-8879

HELYI
HÍREK

voltam itt először, s megszerettem a síelést.
A következő évtől már körülte kintőbben jártak el. Előre kiutaz tak a helyszínre, megnézték hó vá jöhetnek. Bejárták a sípálya kát, bekukkantottak a panziókba,
motelekbe, hotelekbe. Ennek a
szorgalmas, lelkiismeretes műn kának az eredménye, hogy most
már kilenc éve, évente tíz héten
keresztül hoznak ide gyerekeket. Egy egy alkalommal 200-250
körüli létszámban.
— Az iskolánk 740 fős, lakóte lepi iskola. A gyerekek nem is
biztos, hogy egyébként ilyen
szép helyekre eljutnának — magyarázza az igazgató. - Itt csodálatos a természet, a közelben
van egy európai hírű cseppkő barlang Bystrán. Oda mindig elvisszük a gyerekeket. Ha megfe lelő az időjárás ellátogatunk a
közeli Chopokra. Ha ott nem is
síelünk, de több mint kétezer mé tér fölé lanovkázunk.
Amikor arról kérdezem, hogy
mit szólnak ehhez a szülők, mert
nem lehet olcsó egy ilyen sítúra,
Kaszás Zoltán ezt mondja.
— A szülőknek is tetszik ez,
elfogadták, s már várják is, hogy
érkezzen a tél, s jöjjünk Mytóba.
Oly nagy az érdeklődés, hogy
már nemcsak felső tagozatosakat hozunk ki, hanem kisdiákokat
is Már nem kötjük korosztályhoz

a jelentkezést. A kicsikkel mindig
eljön néhány szülő is, akik segí tenek a gyerekek ellátásában,
felügyeletében. Tavaly, amikor
másodikos gyerekekkel voltunk,
az egyik anyuka, akinek ikrei van nak, elmondta, hogy a gyerekei
óvodás koruk óta mondogatják:
azért szeretnének iskolába járni,
hogy síelni mehessenek.
Jó és egészséges dolog, ha
gyerekeink életéből nem esik ki
a sízés öröme. Mivel hazánkban
nem éppen ideálisak ennek a
szép sportnak a feltételei, utazni
kell. De vajon mennyibe kerül ez,
egyre dráguló világunkban?
— Az idén forintra számolva a
költségeket, 18 ezer forint az
összeg. Ebben benne van az uta zás, a szállás és a napi kétszeri
étkezés. A gyerekek fizetik ezen
kívül a síbérletet. A gyerekeknek
kb. 600 koronára jön ki az ötna pos síbérlet ára. Ez durván négy ezer forint még. A sífelszerelést
az iskola adja - sorolja tételesen
az igazgató.
Amikor megérkeztünk, a pan zió épülete előtt Kaszás Zoltán
irányításával éppen akkor szerelt
fel a mintegy húsz főnyi kis csapat. Tetszetős, modern, biztonságos síbakancsokat húztak a

lányok, fiúk, s mindenki a magas ságához mért legalkalmasabb lé cet választotta magának. Ha valami hibázott, Kaszás Zoltán
azonnal segített.
- Van 97 pár lécünk és több
mint hatvan pár cipőnk. Amikor
elkezdtük a táborozást, akkor
még béreltük a felszerelést a síkőlcsönzőben. Mivel sokaknak
megtetszett, meg a szülők is
megkedvelték a dolgot, valamit
tennünk kellett a saját felszerelés
érdekében — meséli. — Svájcban
egy kolléganő rokoni kapcsolata
révén ismeretségre tettünk szén.
Az illető két szezon végén az
ismerőseitől össze szedte a
használt felszereléseket, mi pe dig kiutaztunk érte. A felszerelés
zöme onnan van. Az elhasználó dott eszközöket javíttatjuk, cse réljük, újabbakat veszünk.
A beszélgetésbe bekapcsoló dik Ágoston István, a C.I.S. Bt.
ügyvezetője is, aki eddig az au tóbuszvezetővel tárgyalt az utazás körülményeiről. A korábbi
évektől eltérően — amikor másmás buszok szállították a gyerekeket —, most ez a társaság vál lalta fel az utaztatást. A megbíz hatósága mellett az is garancia,
(folytatás a 9. oldalon)
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TESTEPITES, SZOLÁRIUM

ÉPÍTKEZŐK FIGYELEM!

TRANSZPORTBETON
BETONELEM ELADÁS
(zsalukövek, járólapok,
homok, sóder)

Betonszivattyú-,
Mixerautószervezés
Olcsó árakkal
jó minőséggel
várjuk érdeklődésüket!
Telephely:
BAR-BAU Bt.
1165Bp. XVI.Sarjú u. 38.
Tel/Fax: 403-3113

Délelőtt
Hétfő, szerda és péntek: Szombat:
8 órakor: Callanetics
10 órakor: Callanetics,
9 órakor: Aerobic
11 órakor: Aerobic
Délután: Hétfőtől péntekig:
17 és 20 órakor: Callanetics
18 órakor: Step aerobic
19 órakor: Aerobic

KVITVAt
H-Pt 7*00-252.00
Vt 10.00-141.00

1162 Bp. Béla u. 37.
(Béla u. - Ságvári u. sarok)

TELEFON: 405-8919, 405-8920

begipszelték, mire azt kérte, vi- valamennyire tudnak síelni, s
gyék haza. Telefonáltak, és mire
nem tanár megy a sor elején,
hazaértek, már várták a szülei.
hanem a legjobban síelő gyerek.
(folytatás a 8. oldalról)
szeresen bejárok, s kapcsolatA sítáborok nagyon haszno- Egymástól tanulnak, önbizalmat
hogy az ügyvezető mindkét gyér - ban állunk velük. Tudják ezek az sak a gyerekek közösségi gon- szereznek — mondja lelkesen az
emberek, hogy ez nekik is jó űz - dolkodása szempontjából is. A
meke ebbe az iskolába jár, s ők
igazgató. — Itt a legnagyobb szájú
let. Az, hogy az egész szezonra táborozás elengedhetetlen prog - gyerek, akinek a síelés nem
is szívesen táboroznak.
Elgondolkodtatóak a lelkes majdnem telt házuk van. S ha vamja a „szűzavatás", az új síelők
megy, csendesebb lesz, amikor
igazgató iménti szavai. Olyat már \ valami gond van valahol, elme - avatása. Ez úgy zajlik, hogy este
látja, hogy a szerényebb társa
hallottam, hogy számos iskola sí- \ gyek odébb hatszáz méterrel, tű - beöltözik mindenki síruhába, ci - ügyesebb. Nagy a táborok neve szünetet ad, és egy csoportot í dóm, hogy kicsit drágábban, de pőbe. A szűz-síelő a síelők közül
lő ereje. Csinálunk mi más tábo elvisz valahová síelni, de hason- ugyanígy fogadnak, S ezt az itte - választ magának keresztszülőt. rókát is. Nyáron elvisszük őket
niek is tudják.
A gyerekek sorba állnak, az első
lóról nem tudok, amely ilyen nagy
kerékpáros táborba a Duna völlétszámban táboroztatna gyereNyelvi nehézségeik alig van- viszi a síelők keresztjét, s dalolva gyébe, Passautól majdnem Békeket. Mindezt elhivatottság, a nak, megértik egymást. Igaz, a körbe járnak. A keresztszülő a
csig kerékpároznak, sátorban ál gyerekek szeretete nélkül nem beszélgetés közben a mondat- fogadalomtevő mögött áll, s lobo tennék a Centenáriumi lakótelepi ban előfordul orosz, német, szlo - gó gyertyák fényében elhangzik szanak. Oda is elmegy 30-35
gyerekünk minden évben. Van
iskola pedagógusai.
vak, magyar kifejezés, de értik a fogadalom: „Én ... fogadom,
— A szervezés nagy munka és egymást. Mytóban többen be- hogy a hegy törvényeit tisztelet - kézműves táborunk, volt lovas és
nagy felelősség. Ezt fel kell vál - szélnek magyarul. A panzió tulaj - ben tartom, a sí kresz szabályai tenisz sporttáborunk Kismarolalni — erősít meg az igazgató. — donos édesanyja is beszéli a ma - szerint síelek, gyengécske sítu - son. Van evezős táborunk Tisza dásomat fejleszteni fogom, s hó - füreden, ami évek óta működik.
Be lehetne menni egy utazási gyárt.
Nyelvi táborban jártak az angolo irodába és megrendelni egy he Bárhol s bármikor megtörtén- ínséges időben mindenféle hóvá sok,
németesek.
rázslásban
lelkesen
részt
vetes sítábort valahol, de akkor ez het egy baleset is, vagy netán
Tisztelettel búcsúzom el Kaminimum két-háromszorosa len - beteg lesz egy gyerek. Ilyenkor szek... Engedély nélkül és indo kolatlanulnem esem el." Az utol- szás Zoltántól — egykori igazne a jelenlegi költségnek. Igaz, mit tudnak tenni?
só szavak elhangzását követően gatómat juttatja eszembe, aki
akkor nem lennénk felelősök, az
— Jogos a kérdés, hiszen a a hóba lökéssel megtörténik a ugyanilyen lelkiismeretesen, beutazási iroda biztosítana minsíelők
hat-hét százaléka szenved felavatás.
dent.
csületesen és önzetlenül cselevalamilyen síbalesetet. Nálunk
Kétségtelen, ez lenne a kékedett tanítványaiért.
—
Nekem
az
a
legnagyobb
élnyelmesebb, de akkor vajon ha - kilenc év alatt volt négy lábtörés, mény, amikor a gyerekek már
Padár András
meg két kéztörés. Se tavaly, se
nyan jöhetnének el? Az iskola
szervezése esetén a pedagógu - tavaly előtt nem történt baleset.
Oda kell figyelni. A gyerekeikért
sok tudják, hogy hová jönnek, itt
mit találnak. S a szülők ezt el is aggódó szülőknek mindig elmon hiszik nekik, pontosabban a saját dóm, hogy otthon is történhet bal eset. Másrészt itt nagyon jó az
gyereküknek.
ellátás. Minden pályán ott vannak
— Kilenc év alatt jól működő
a hegyi mentők. Breznóban itt
kapcsolatot alakítottunk ki ezen a
van néhány kilométerre a kórház.
környéken. Vagy itt vagyunk,
Helyben is van orvos. Tavaly egy
vagy a szomszédos Bystrán —
gyerekünknek magasra emelke mondja Kaszás Zoltán. — Fel tudett a láza. A házibácsi elhozta
dok sorolni több olyan panziót,
az orvost, aki egy fillért sem fő ahová minden évben rendgadott el. Az orvosi ellátásért
egyébként nem kell fizetni, s jók
Egetni nem kell ezután! az
orvosok. Ez síterület, ha zúzó Gallyak, ágak, nyesedékek
dás
vagy törés van, értik a dolgu komposztálható minőségűre történő
kát.
Ha meg netán nagyobb baj
aprítása gyorsan és olcsón
van, személygépkocsival három
a helyszínen, speciális géppel.
óra alatt Pesten vagyunk.
Családja és saját egészségét védi,
NYITOTT HÉTVÉGE keretében mutatták be a Hollárautó Kft.
ha nem szennyezi lakóhelyét.
Az igazgató elmesélte, hogy Körvasút sor 8. alatti autószalonjában február 13-14-én a Volkswa Új, környezetbarát eljárás.
korábban egy gyereküket a kór- gén legfrissebb modeljét, a Bora-t. Az Adriai tenger egyik jellegzetes
Tel: 06-309-85-04-45
házba vitték. Megröntgenezték, széljárásáról elnevezett autó (nevéhez méltón) frissítő fuvallatot
kíván jelenteni a középosztályban.
A zord idő ellenére sokan voltak kíváncsiak a VW legújabb
modelljére, amely a biztonság, a kényelem és a minőség tekintetében
Vállaljuk nyílászárók szállítását és igény szerinti beszerelését
versenyre kelhet a magasabb osztályba tartozó típusokkal is. A 15
minősített szerelőinkkel, kedvező feltételekkel és természetesen garanciával
colos, 195 cm széles abroncsokon gördülő autó karosszériája telje EGYES TERMÉKEK MÉG TAVALYI ÁRAKON
sen horganyzott, s ez teszi lehetővé, hogy a gyártó átrozsdásodás
Egy kis ízelítő termékskálánkból
ellen 12 év garanciát vállaljon. Az alapfelszereltséghez tartozik
SALGOTHERM és Kömmerling műanyag ajtók, ablakok, üvegfalak, télikertek
például a vezető- és utasoldali légzsák, az ABS, a szervokormány,
a központi zár, az állítható kormány, az osztottan dönthető hátsó
SOFATHERM fa nyílászárók -10% • ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓK
üléstámla, a hővédő üvegezés, valamint a négy keréken lévő tárcsa LARIX beépített redőnyös és egyéb fa ajtók, ablakok, erkélyajtók
fék. Az autó 100,115 és 150 lóerős benzinmotorokkal, vagy 90 illetve
Lenta, amerikai, fenyő beltéri ajtók • ROTO tetőtéri ablakok és padláslépcsők
110 lóerős dízelmotorokkal, valamint rengeteg extra felszereléssel
Nyílászáró kiegészítők redőnyök, párkányok, kilincsek, üvegek (Roma, Helopal, Werzalit)
rendelhető
HÖRMANN GARÁZSKAPUK -10% • SOLARIS üvegtéglák, üvegáruk
KONTÉNERES
Ezen kívül értékesítünk még minden építkezéshez szükséges anyagot
sitt, föld, homok, lom
SZÁLLÍTÁS
Bp. XVI. Mátyás király út 117. Nyitva: H-P 8-16-ig, Szó. 8-13 óráig
06-20-9515-955, 405-2343
Mount Everest Kft
Telefon/Fax: 051/405-3528

Sítábor látogatóban...

Itt a Bora

HELYI
HÍREK

OKTATÁS
NÉMET NYELVBŐL oktatást, korrepetálást
vállal tanárnő diákoknak, fordítást cégek re szere. Tel: 403-5874 (délután)
GIMNÁZIUMI nyelvszakos tanár német, orosz
nyelvekből nyelvoktatást, korrepetálást, érett ségi, felvételi vizsgákra felkészítést vállal min den szinten, egyénileg, vagy kiscsoportokban,
háznál is. Tel: 408-6807 (20-22 óráig)
NYÉMET ÉS FRANCIA nyelvek oktatását és
korrepetálását általános és középiskolások nak vállalom. Tel: 407-2557
DIPLOMÁS angol tanár tanítást vállal, 8 és 17
óra között. Tel: 409-3617
FRANCIA-MAGYAR szakos végzős egyete mista nyel wizsgára való felkészítést, korrepe tálast vállal. Tel: 403-1675 (este)

BRUHI OVI

német nyelv, úszás, néptánc
1165 Emma u. 18. Tel: 407-1367

NYELVSTÚDIÓ
MjTVMÉTISZ
1161 Bp. Hősök tere 6.
T: 06-30-9145-083, F: 405-4229
e-mail: telihold@mail.matav.hu

* NÉMET * ANGOL *
* FRANCIA * SPANYOL *
Nyelvoktatás minden szinten, egyénileg
vagy kiscsoportban, háznál is
Szintfelmérés folyamatosan

Bocs a zajért...
Szerkesztőségünk az alábbi
értesítést kapta: „1999. március 24-25-26-án a Külkereskedelmi Főiskolán a hagyományokhoz híven megrendezésre
kerül a Főiskolai Ifjúsági Napok, Ezúton kérjük a főiskola
melletti lakosok szíves megértését. A rendezvényre minden
érdeklődőt szeretettel várunk!"
A rövid közlemény kíváncsi vá tett bennünket, hogy ugyan
milyen zavarásért kell a diákok nak jóelőre elnézést kérniük.
Tájékoztatásért a főiskola hall gatói önkormányzatához fordultunk. Mint ott megtudtuk, az
előző évi főiskolai napok alkal mával voltak bizonyos konfliktusok a szomszédokkal, mivel
az épületet körben lakóövezet
szegélyezi. A mostani „napokon" szerdán és pénteken este
lesz diszkóval egybekötött kon cert, amelyre várhatóan legalább 1-2 ezer főiskolás lesz
kíváncsi. Bár a rendezvényeket az épületen belül tartják, a
szellőztetés végett időnként
ablakot kell nyitniuk, és ilyenkor
a zene kihallatszódhat - ezért
kérik hát az Erzsébet-liget kör nyékén lakók türelmét.

Lakás, ingatlan
OMATYASFÖLDÖN új 4 lakásos társasház bán két (egymás alatti) lakás eladó: fszt: 80
nm+40 nm terasz 50.000/nm, ára 6 millió Ft.
Emelet: 80 nm+40 nm tetőtér szerkezetkész
állapotban 50.000/nm. Ára: 6 millió Ft. Tel:
407-4976
RÁKOSSZENTMIHÁLYI 280 n-öl társasház
építésére alkalmas telek lakható kis házzal
eladó. Tel: 06-28-491-098
ELADÓ a XVI. kerületben osztott telken 150
nm-es családi ház, 2 háló, 2 nappali, dupla
komfort, étkezős konyha+garázs, melléképület. Irányár: 17 millió Ft. Tel: 405-5062
ÁRPÁDFÖLDÖN, nívósán átépített, három
szobás, két nappalis, ebédlős, nagykonyhás,
luxus fürdőszobás, családi ház 150 nm pár kosított, kismedencés, telekkel, garázzsal, 20
nm faházzal eladó. Tel: 409-4371
SASHALMI kétgenerációs családi ház eladó.
Telefon: 403-1657
RÁKOSSZENTMIHÁLYON 3 szintes családi
ház eladó. Tel: 06-30-910-2615
ELADÓ Rákosszentmihályon 4 lakásos tár sasházban lévő 3 szobás gázfűtéses, lapos tetős, újonnan felújított 66 nm-es öröklakás 50
n-öl kertrésszel, külön és közös pincével,
kocsibeállási lehetőséggel. Csendes hely, jó
környezet. Irányár: 6,5 millió Ft. Hívjon meg egyezünk. Tel: 409-1991,06-20-9-325-820
ELADÓ Mátyásföldön 1100 nm-es telken új,
igényes, hatszobás, 220 nm-es, kétszintes
lakóterű családi ház. 160 nm-es alagsora,
továbbá egy különálló 200 nm-es épület, vál lalkozásra is kiválóan alkalmas. Ára: 35 millió
Ft. Tel: 267-3123
MÁTYÁSFÖLDÖN eladó háromlakásos csa ládi társasház kb. 300 nm, 220 n-öles telken.
Kilenc szoba, négy fürdőszoba, negyven nm
pince, garázs +15 nm pince. Önálló gázfűté sek, rendezett kert, kis medencével. Teher mentes. Ára: 32 millió Ft. T: 06-20-9-467-884

TELJES közműves plusz ipari áram. Csendes
környezetben 56 nm családi ház eladó 7,3
milliós irányárral 110 n-öl telken. Érdeklődni:
18 óra után a 405-0930-as telefonon Gombor
családnál
ELADÓ 3 szintes, alápincézett családi házrész
60 n-őles telekrésszel Cinkotán, az Ostoros
úton, 9 millió Ft-os irányáron. T.: 400-0008
RÁKOSSZENTMIHÁLYON eladó egy 30-as
években épült háromszintes családi ház 200
n-öl összközműves saroktelken. A két külön álló összkomfortos lakás alapterülete kb. 100100 nm. A 100 nm-es szuterén műhelynek
vagy raktárnak is használható. Irányár: 26
millió R. Tel: 405-1716
RÁKOSSZENTMIHÁLYON kétszobáscsaládi
ház 150 n-öles, összközműves telken eladó.
Tel: 405-1005
3 SZINTES családi ház, vállalkozásra is alkal más, nagy műhellyel, befejezetlen tetőtérrel
eladó. Tel: 409-1785 (napközben)
ELADÓ a XVI. kerületben, a János utcában
180-as telken 2 családi ház, összközműves, 63
és 74 nm-esek. Ugyanitt üres telket vagy fél
házat keresünk, lehet romos is. T.: 405-3933
ÖSSZEKÖLTÖZŐK, vállalkozók részére a
XVI. kerületben 3 szintes, 3 lakásos családi
ház 190 n-öles telken eladó 29,8 millióért. Tel:
262-2575 vagy 409-1260
RÁKOSSZENTMIHÁLYON családi ház külön
bejáratú 4 szobás felső szintje eladó telek résszel, garázzsal, tárolóhelyiségekkel 14,3
millió Ft-ért. Tel: 262-2575,409-1260
SASHALMON 3 szobás összközműves, tele fonos, kábeltévés, 90 nm-es ház 25 nm mű hellyel 75 n-öles kertrésszel, 9,5 millió Ft-os
irányáron eladó. Üzlethelyiség is kialakítható.
Tel: 06-30-964-869
RÁKOSSZENTMIHÁLYON 280 n-öl ikerház
építésére alkalmas telek fele eladó. Tel: 0628-491-098

ÁRPÁDFÖLDÖN 150 n-öles telken 120+84
nm-es, tetőtérbeépítéses, különbejáratú csa ládi ház eladó. Ára: 14 millió, 4 millióig buda pesti lakást beszámítunk 409-3830
ELADÓ Rákosszentmihályon 90 %-ban kész
160 nm-es 6 szobás, 3 fürdőszobás, két
generációs családi ház, beépíthető 60 nm-es
tetőterasszal, ipari árammal, garázzsal 200
n-öl telekkel, csendes helyen. Irányár: 25
millió Ft. Tel: du 4-8-ig 400-0835
4 SZOBÁS telefonos családi ház eladó Rá kosszentmihályon. Illyés Ferenc Tel: 3430327/155,405-1379
ELADÓ Rákosszentmihályon 2 és félszobás
családi ház, 125 n-öles telekkel, Tel: 4058730, hétköznap 17 és 18 óra között.
A XVI. kerületben ikerház fele eladó: 110
n-öles telek, 70 nm-es felújított ház. Irányár:
6,2 millió. Tel: 403-3512
SASHALMON 120 nm-es, összközműves
családi ház 168 n-öles telken eladó. Irányár:
13 millió Ft. Tel: 403-1630
SASHALMON a Fuvallat utcában 2 szintes
szeparált ikerház 400 nm telekkel alatta 200
nm garázzsal azonnal beköltözhetően eladó.
Kisebb lakásokat beszámítok! Esetleg egyben
kiadom hosszú távra! Tel: 06-20-9-587-946
ELADÓ Rákosszentmihályon 110 nm házrész
kerttel, két lakásnak is alkalmas. Irányár: 9,5
millió Ft. Tel: 405-9076 vagy 06-30-9754-808
CENTENÁRIUMI lakótelepen 3 emeletes ház
3. emeletén 81 nm-es 2+2 félszobás lakás
eladó. Irányár: 7,2 millió Ft. Tel: 405-6751
ELADÓ Mátyásföldön 63 nm-es, telefonos,
vízórás, földszinti öröklakás. Irányár: 5 millió
Ft. Tel: 407-0950 (17 óra után)
ELADÓ 3 szobás 80 nm családi ház 70 n-öl
osztott telken külön bejárattal összközműves,
telefonos. Irányár: 6 millió Ft. Tel: 409-1909

Volkswagen Bora.
A luxus demokráciája

A Volkswagen legújabb modelljével, a Bora-val megvalósította a luxus igazi demokráciáját.
Business, család, elegancia, sport - mindez egy modellben. A Volkswagen Bora alapfelszereltsége:
Vezető- és utasoldali légzsák • ABS • Szervokormány • Központi zár • Állítható kormány •
Magasságállítható vezetőülés • Horganyzott karosszéria • Zöld hövédő üvegezés •
Jöjjön el és próbálja ki márkakereskedésünkben!
Hollárautó
1161 Budapest
Körvasút sor 8.
Tel.: 405-5708, Fax: 405-4600

Volkswagen Bora

ÚJPALOTAI 61 nm 2 és félszobás öröklakást
elcserélnék XVI. kerületi 1 és félszobás, vagy
2 szobás, vagy kis kertes házra. Tel: 271 -8679
munkaidő után
ELCSERÉLJÜK Ómátyásfőldi 6 lakásos tár sasházban lévő 2 szobás öröklakásunkat jó
állapotú 2 szobás házra a kerületben, értéke gyeztetéssel. Tel: 407-2665 (este)
BÉKÁSMEGYEREN 2 szobás, étkezős, be épített^rkélyes lakás eladó. Irányár: 3,6 millió
Ft. Tel: 403-3418
CSÖMÖRÖN összközműves 180 n-öl telken
3 éve épült (180 nm-es) családi ház szerelő aknás garázzsal eladó. Irányár: 16 millió Ft.
Kisebb lakást beszám ítok. T.: 06-20-9587-946
ELADÓ Csömörön a Tinódi u-ban családi ház,
garázs, pince van. Tel: 06-28-447-396
SZENTENDRÉN 200 n-öles telken 125 nm-es
emeletes ház 15 millióért, 217 n-öles építési
telek 6 millióért, vagy együtt 20 millióért sür gősen eladó. Tel: 06-26-311-040
ELADÓ Somlyószigeten 150 nm-es telken 35
nm-es összkomfortos faház. Irányár: 2 millió
Ft. Tel: 405-5062
ELADÓ Kőszeghez közeli hétvégi házunk,
vagy budapesti, illetve Gödöllő körzetében
ingatlanra cseréljük. Tel: 407-2221
TASI Dunaparton, a horgász paradicsomban
110 n-öl telken 2 szintes 100 nm téglaépület
eladó. Tel: 291-0382
NYUGAT-DUNÁNTÚL közepén kiemelten fór galmas főútvonal mellett területi képviseletet,
értékesítésre alkalmas helyiséget biztosítok
igen előnyös feltételekkel, komplett infrastruk túra, parkolási lehetőség. T: 06-30-9942-366
PÁKOZDON panorámás 300 n-öl telek építési
engedéllyel, kész boltíves pincével, nyugodt
környezetben olcsón eladó. Tel: 06-88-259035 Molnárné

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Rákosszentmihály, Pálffy tér 12.
($\
NLiJ

H-P:8-12-igés15-19-ig
Szó: 8-12-ig

Vas:

17-19-ig

tfft
405-9041
*-* 06-30-942-79-12 (mobil)
Hívásra házhoz megyek!

'""'^jmi^ff^^A^
KAPHATÓK: gyógykészítmények,
diétás tápok, táplálékkiegészítők

ELADÓ Nógrád-megyében horgásztó partján
3 ha szántóföld, vikend házak mellett. Tel:
407-4456
TÓALMÁSON eladó egy 420 n-ől telek tégla épülettel, áron alul, családi okok miatt. Víz,
villany nincs. Hívjon, megegyezünk (este 18
óra után). Tel: 405-2305
NYÍRBOGÁTON családi ház 2800 n-ől telek kel eladó, vagy budapesti vagy környéki la kasra, telekre cserélhető. Tel: 405-3217
MEZŐKÖVESDI (videón megtekinthető) 4
szoba+hálófülkés, gáz összkomfortos kertes
házunkat budapestire cserélnénk, vagy elad nánk. (Gyógyfürdő közel). Tel: 403-2987
ELADÓ Balaton északi partján, Ábrahámhe gyen 388 n-ől, bekerített zárt kert, 30 nm-es,
lakható faházzal, Villany, ciszterna van, vagy
cserélhető budapesti telekre, lakásra házrész re, 2,5 millió értékben. Tel: 400-0835 (4-8-ig)
AGÁRDON sorházban 2 szintes összkomfor tos telefonos nyaraló eladó, 3,5 millió Ft-ért.
Tel: 406-5679
ŐRBOTTYÁNI családi ház, 1 szobás, cirko
fűtéses, 58 nm-es, telefon, garázs, terasz, 400
n-öles gyümölcsössel, Rúttal elcserélem (vagy
eladom) XVI. kerületi társasházban lévő gáz fűtéses, másfélszobás lakásra, 2. emeletig, 4
millió Ft-ig + érték különbözettel. Tel: 4053630 (este)
KAMARAERDŐN 150 n-öles telek faházzal
eladó. Tel: 409-4957
MAGTÁR utcában 900 nm-es építési telek
eladó. Tel: 375-0160
CSÖMÖR üdülő övezetében 420 n-öles pa norámás telek eladó. Víz, villany, gáz, telefon
az utcában. Irányár: 4 millió Ft. Tel: 06-28446-674
XVI. KÉR. FÜRGE utcában 2x300 n-öles
szántó eladó. Tel: 06-28-446-674,06-28-446387 (17 óra után)
MOGYORÓDON 200 n-öles telek sürgősen
eladó. Telefon: 403-1675 (este)

Esztétika Szalon

1162 Bp. Ákos u. 8.
T: 409-0888, Nyitva H-P: 9-20-ig

HELYI
FOGYASZTÁS
TURBÓ SZOLÁRIUM

szombat-vasárnap délelőtt is!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata

NYILVÁNOS ÁRVERÉST HIRDET

a XVI. kerületi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
XVI. kér. Simongát u. 117605/29 hrsz-ú 1142 m2
XVI. kér. Simongát u. 117605/26 hrsz-ú 1147 m2
XVI. kér. Simongát u. 117605/29 hrsz-ú 1141 m2
XVI. kér. Simongát u. 117605/22 hrsz-ú 1123 m2
XVI. kér. Caprera u. 115953/4 hrsz-ú 1177 m2
XVI. kér. Kukoricás u. 115953/5 hrsz-ú 1177 m2
XVI. kér. Kukoricás u. 115953/6 hrsz-ú 1178 m2
területű ingatlanok értékesítésére
Az árverésre a jelentkezési határidő: 1999. március 11.16 óra
A versenytárgyalás időpontja: 1999. március 12.8,30 óra
Részletes pályázati kiírás és tájékoztató az Önkormányzat
Ügyfélszolgálati irodáján átvehető (1163 Bp. Havashalom u. 43.)
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CSÖMÖRÖN a Középhegyen egy vikend te lek eladó, víz, villany van. Tel: 407-6817(1820-ig) Hétvégén egész nap
TELEK eladó (214 n-öl) Gödöllőn. Víz, villany
van. Tel: 06-28-430-702
FELÚJÍTÁSRA szoruló vagy nagy méretű
családi házat keresek lakottan megvételre.
Tel: 283-6498
VÁSÁROLNÉK 1,5 szobás, gázfűtéses, tég laépítésű emeleti öröklakást. Tel: 409-0916
HÁZAT (felújítandó! is), vagy építési telket
vennék a XVI. kerületben. Tel: 06-62-321-201
FIATAL PÁR lakást vásárolna a XVI. kerület ben 2,5 millióig, vagy drágább lakást venne
részletfizetési megegyezéssel. Házrész kizár va! Tel: 403-6471
A SASHALMI piacnál vagy főútvonalon meg vételre keresek 50 nm körüli lakást vagy
házat. Tel: 405-3097
VENNÉK a kerületben önálló kis családi házat
tulajdonostól. Tel: 407-2288, Börcsökné
KÉSZPÉNZÉRT veszek XVI. kerületi, első
emeleti vagy földszinti gázkonvektoros lakást.
Magánszemély. Tel: 06-30-970-5580
VENNÉKházat, felújításra szorulót is. Sashal mon 5 millióig. Tel: 06-30-954-4260
KERESEK lakást 3 millióig a XIV-XVI. kerü létben, vagy kis házat, illetve telket. Tel: 0630-954-4260. Levélcím: 1631 Bp. Pf. 70.
LAKÁSMEGOLDÁST keresek a XVI. kerület ben vagy a környékén max. 2 millió Ft-ig. Tel:
405-0895
KERESEK eladó másfélszobás mátyásföldi
öröklakást l-l II. emeletig. Tel: 407-0931
VENNÉK a környéken kis lakást, felújítandót is,
első emeletig. T.: 407-1273, 06-30-9928-431
KERESEK a Centenárium Itp-n 2 szobás,
egyedi fűtésű, erkélyes öröklakást földszínt
vagy l. emeleten. Tel: 403-6156
VÁSÁROLNÉK 1-1,5 szobás, gázfűtéses tég laépítésű öröklakást, azonnali készpénzfizetéssel. Tel: 271-9696
XVI. KERÜLETBEN vagy 30 km-es körzeté ben családi házat vagy lakást keresek. Tel:
06-24-442-204,06-20-9476-899

VÁSÁROLNÉK másfélszobás gázfűtéses
emeleti öröklakást, XIV-XVI. kerület előnyben.
Tel: 409-0916
KERESEK kertes ingatlant a XVI. kerületben
vagy Csömörön, 4,5 millió Ft-ig. T.: 403-3690
XVI. KERÜLETBEN 3 szobás egyedi fűtésű
lakást keresek. Tel: 06-30-9-649-630 vagy 19
óra után 403-2554
KÉTSZINTES házat (lehetőleg kétlakásossá
alakíthatót) keresek a kerületben. T.: 403-2987
KERESEK Rákosszentmihályon 4,5 millió
készpénzzel kis családi házat, két külön bejá ratú lakrésszel. Tel: 403-4873
RÁKOSSZENTMIHÁLYON kis házat veszek.
Tel: 06-30-9715-125
ELADÓ családi házat keresek 12 millió Ft-ig
a Pálya utca-Csömöri út környékén. Esetleg
életjáradékra is érdekelne. Tel: 405-1266
300 VAGY 400 n-öles telket keresnénk Rá kosszentmihályon Tel: 405-1266
LAKÁST keresek megvételre a Centenárium
lakótelepen, 4,5 millió Ft-ig. Tel: 403-3690
KERESEK önálló családi házat (8-15 millió Ft
között) 150-200 n-öl telekkel. Tel: 405-4789,
405-5483
KÉSZPÉNZÉRT veszek XVI. (XIV). kerület 1.
emeleti (magasföldszinti) 1,5-2,5 (külön nyíló)
szobás, egyedi fűtésű öröklakást, zárt lépcső házas épületben. Tel: 06-30-970-5580
MEGBÍZHATÓ család bérelne 2-3 szobás
lakást az Újszász utca környékén, sürgősen.
Tel: 467-7800/325 mellék (9-15-ig)
BÉRBE venne két fiatalember másfélszobás
lakást a Szent korona úti lakótelepen vagy a
környékén. Tel: 383-8232/501 mellék
1+2 FÉLSZOBÁS lakást bérelnék a Jókain, a
Centin vagy az Erzsébet ligetben. Telefon.:
409-0888
KERESÜNK főútvonalon, forgalmas helyen
kocsibeállással kiadó műhelyt gumiszerelés
céljából. Ipari áram szükséges. Tel: 06-20923-5455
FIATAL nő kisfiával hosszú távra kis lakást,
vagy különálló házrészt bérelne a kerületben,
26.000+rezsi-ig. Tel: 221-8919 (este)
RÁKOSSZENTMIHÁLYON főútvonalon 22
TI l l ADÓ XVI. János u. nm-es mini ABC berendezéssel együtt kiadó.
l ILL HDU Béla u. sarok Profilváltás lehetséges. Telefon.: 405-0897,
409-1328
Nyitva a hét minden napján
HOSSZÚ távra bérbe vennék irodai célra a
7-20 óráig (vasárnap is)
Péntek du. meleg kalács, rozsos cipó! Centin, másfélszobás földszinti lakást, vagy a
környéken külön bejáratú, másfélszobás ház Udvarias kiszolgálás, bő áruválaszték
részt. Tel: 403-3604 (h-p: 9-16-ig)

Radák Bt.
INGATLANKfiZUETÍTŐ IRODA
1162Bp, Akácfa u. 37.
Tel/Fax: 405-6751

INGATLAHKÖZUETÍTÉS

Adásuétei, bérlemény
Hiuataios értéHhecsiés
Üguuédi ügyintézés
- Bizalmas adatkezelés
- Naprakész ingyenes címkiadás
- Csak valódi címekkel dolgozunk!
- Ingyenes rendszerbelépés
- Ügyfeleinket telefonon tájékoztatjuk legfrissebb ajánlatainkról

FÉNYMÁSOLÁS

Oktatási és konferencia anyagok
komplett elkészítése

GYORSKÖTÉSZET

Spirálozás, velobind irkatűzés
SZITA- és OFSETNYOMÁS
ÜZLET: xvi. Rákosi út 95.
Nyitva: H-P. 9-18 óráig

T: 06-30-9410-966,06-30-9543-656

Q'COPY
* **

:FÍ. SZÓIG Kft.

Üzem: XVI. Cziráki u. 26-32.
Tel/Fax: 403-3246

IRODAHELYISÉG főútvonalon telefonnal ki adó, esetleg más tevékenységre is (45 nm).
Tel: 403-2602,403-4157
KIADÓ 120 nm-es műhely 40 nm-es fedett
résszel az udvaron és kocsibeállási lehető seggel. Tel: 405-2986
CSALÁDI ház külön feljáratú, emeleti, 3 szó bás lakása kiadó, garázzsal is. Tel: 407-2221
SASHALMON kiadó 1 db 350 nm-es, kétszin tes, valamint 1 db 200 nm-es üzlethelyiség.
Tel: 06-20-9258-307
KIADÓ XVI. kerületben a Batsányi J. utcában
családi ház bármilyen csendes tevékenység re. T.: 403-0920 (este) 404-3756 (napközben)
MÁTYÁSFÖLDÖN a Dióssy Lajos utcában
személygépkocsi részére zártkerti fedetlen
parkoló kiadó. Tel: 407-3954
KIADÓ hosszú távra 200 nm-es telekrész,
220/380-as kW árammal és fémcsiszoló gép pel koronggal használható 4 kW-os villanymo torral, llonatelepi temető mellett. T.: 400-2231
MEGBÍZHATÓ káros szenvedélytől mentes
munkatársunknak 1 vagy másfél szobás kér tes, illetve panel lakást bérelnénk sürgősen.
Tel: 06-20-9-547-388
KIADÓ 80 nm-es autószerelő műhelynek be rendezett, önálló épület. Tel: 06-28-470-691
(16 óra után) 06-28-445-574 (8-16-ig)
FIATAL házaspár 2 gyermekkel (8 éves, 3
hónapos) eltartási szerződést kötne idős né nivel vagy bácsival, ottlakással. Köszönjük a
bizalmát. Tel: 403-4873
ÉLETJÁRADÉKI vagy eltartási szerződést
kötnék házaspárral vagy egyedülálló személlyel ottlakás nélkül. Megbízható házaspár.
Tel: 405-2563 egész nap

Állás, munka
KÖZGAZDASÁGI szakközépiskolával állást
keresek, adminisztrátori vagy titkárnői munkakörben. Tel: 405-4241
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ műszaki rajzolót keres
alkalmi munkára. Tel: 405-5060
NYUGDÍJAS építésztechnikusnő szerkeszté si, rajzolási vagy egyéb adminisztratív munkát
vállalna. Tel: 407-3967
VARRÓNŐKET kerületi munkahelyre félve szünk. Tel: 407-4849
ÉPÜLETASZTALOS szakembert keresek.
Tel: 06-20-9346-071

SZÍNES FÉNYMÁSOLÁS
A/4 - A/3-as méretig
kicsinyítés, nagyítás
50-400%-ig
MŰSZAKI RAJZMÁSOLÁS A/O-ig

papírról, fóliáról -papírra, pauszra

-névjegykártya, szórólap
-céges levélpapír
- meghívó, matrica készítés
- szövegszerkesztés
- scannerelés
- spirálkötés
-fóliázás (laminálás)
IRODAI és HÁZTARTÁSI
PAPÍRÁRU
1163Bp. Újszászu. 52. T: 403-1
1165 Centenáriumi slny. 14. fszt. 1.
Tel/Fax: 403-72-71

Földmérés, telekkitűzés

HÍMZŐGÉPEN (automata, számítógépvezér lésű) dolgozni tudó munkatársat keresünk ke rületi munkahelyre. Tel: 407-4849
KÖTÖTTÁRU gőzölésére gőzölőt keresünk.
Betanítást vállalunk! Tel: 407-5057 (19h után)
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OTTHON végezhető bedolgozói munkát vál lalna ügyeskezű család (XIII. kerületben). Tel:
06-30-912-9295

NYUGDÍJAS kertész munkát vállal. Üzenet:
212-5628
PÉNTEK és szombat délutánra munkát válla lök. Tel: 06-28-470-691 (18 óra után) 06-28445-574 (8-16-ig
FODRÁSZ és műkörmös munkatársakat ke résünk Szlovák úti Slender You szalonba. Tel:
409-1687
TAKARÍTÓNŐT keresek délelőttre, hétközna pókon. Tel: 405-3933
LAKÁSTAKARÍTÁST, ablaktisztítást, irodata karítást, vállalok (számlával is). Tel: 405-2139
MEGBÍZHATÓ, leinformálható középkorú
hölgy napi takarítást vállal nagy gyakorlattal.
Tel: 220-3621 (17 órától)
CSALÁDI házak, irodák nagytakarítását, ab laktisztítását vállalom. Tel: 06-30-9622-402
OTTHON végezhető jól fizető munkát kére sek, csigalépcsőt készítek. Tel: 409-3830
20 ÉVES tanuló lány délelőtt és este gyermek felügyeletet vállal, hosszabb távra is. Tel:
262-8752 (kedd és péntek 18-20-ig)
GYESEN lévő anyuka telefonügyeletet, be dolgozást, számítógépes munkát, illetve 4
órás munkát vállalna. Tel: 403-6811

26 ÉVES fiatalember kőműves állást és ács munkát vállal. Tel: 405-3226

Dr. Neszményi Cmmci

A XVI. kerület főútvonalán
a Sashalom Irodaházban

Bp. XVI. Rákosszentmihály,
Batthyány u. 30-32.

KONYHAI kisegítőt felveszünk. Tel: 403-2845
(12-24 között)
57 ÉVES nyugdíjas férfi érettségivel portás
állást, vagy éjjeliőr-állást keres. Tel: 409-5083
(9-19 óráig)
ÉPÜLETBURKOLÓT ésépületburkoló tanulót
felveszek. Tel: 409-1961,06-30-9-427-868
NYUGDÍJAS néni otthon vállal Matyó és Ka locsai mintás térítőket kézzel hímzésre, vagy
csak szegélyhímzést nagy gyakorlattal. Tel:
409-1987
IDŐSEK gondozását, takarítást bevásárlást
egyéb munkát vállalok. Tel: 407-3191
HÁZKÖRÜLI munkákra heti 2 alkalommal se gítséget keresek. Tel: 405-4628
50 éves rokkantnyugdíjas mindenféle ház kő rüli munkát vállal. Tel: 405-3368
MINDENFÉLE kisebb-nagyobb házkörüli
munkákat vállalok, pl. kerítések, rácsok készí tése, betonozások, stb. Tel: 405-7262

IRODÁK KIADÓK
Érdeklődni:
hétköznap 8-tól 16,30-ig
a 403-06-08 telefonszámon

Komputeres szem és kontaktlencse vizsgálatot végez!
GERŐ
RUDOLF
Jénai okleveles
látszerész mester
és optometrista

(T:403-0702J
SZTK vények
beváltása

Kontaktlencse és tároló árusítása
Óriási keretválaszték - extra lencsék Is
Bp. XVI. M.föld, Veres P. út 110.
(a Repülőtéri HÉV megállónál.)
Nyitva: 9-18, szombaton 9-14 óráig.

Dr* Povázoi Magdolna
RENDEL:
K, Sz, Cs: 12-18-ig, Szó: 9-13 óráig

ESKÜVŐI
MEGHÍVÓK
Vacsorakártyák

NÉVJEGYEK
SZÓRÓLAPOK

GYÁSZJELENTÉSEK

kis példányszámban,
olcsón - gyorsan!
Telefon: 405-5919

Fogszakorvos

(Rákosi úti sarok melletti ház)

Rendelés:

Hétfő: 9-12-ig, Szerda: 14-18-ig
Kedd és Csütörtök: 15-19-óráig

IDEGENFORGALMI, valutapénztárosi, szá mítógépkezelői, ismeretekkel 4 illetve 6 órás
állást keresek, ügyintézői, adminisztrátori, di vatáru-eladói állás is érdekel. Tel: 351-2984
OKLEVELES baby sitter (47 éves, 2 nagy
gyerek édesanyja) gyermekfelügyeletet vállal.
Tel: 409-1766
GYAKORLOTT baby sitter lány rendszeresen
és alkalmilag is elhelyezkedne. Tel: 405-5722
(17 óra után)
POSZTERRŐL, fényképről olajfestmény ma solatokat festek megbízható szép munkával.
Tel: 407-0873
KÖTÖTTÁRU összeállítást vállalok 4 szálas
lockkal, gyorsvarróval, szállítás szükséges.
Tel: 400-0252
GYÜMÖLCSFÁK ápolását, metszését, egyéb
kerti munkákat vállalok. Tel: 405-3075

NYÍLÁSZÁRÓSZERVIZ

Q Ablakok, ajtók felújítása,
átalakítása, falbontás nélküli
cseréje, utángyárlása
ü Erkélybeépítések hőszigeteléssel fából
ü Tökéletesített szigetelés beépítése
ü Hevederzár, belső tolóajtó készítése

TöhD éues referenciával rendeiRezünR!
Tel: 389-6781, 06-20-9346-071,
409-1378,06-20-9776-096

Telefon, bejelentkezés: 405-0981

1162 Bp. Hámfa u. 5.
KELEMEN

fiCITÖSBOLT
XVI. kér. Rákosszentmihály
Csömöri út 39.
Tel: 405-1570
Tel/Fax: 405-4652

NYUGATI és JAPÁN

autókhoz

angol, német és olasz
utángyártott
alkatrészek raktárról,
valamint megrendelésre

4 órán belül

MARUTI

teljes körű
alkatrészellátás

Nyitvatartás: H-P 8h-17h. Szombaton ZÁRVA!
PARKOLÓ az UDVARBAN!
Kérjük a parkolási rend
betartását

METABOND terjesztői hálózat újszerű műn kalehetőséget
ajánl
jövedelemkiegészítésként, komoly érdeklődőknek.
Tel: 408-6908 (9-19 között)
KOMOLY, dinamikus, tanulni vágyó, MLMben járatos munkatársakat keresek, kiemelt
kereseti lehetőséggel. Tel: 06-209-657-505
(8-20 óráig)

Adásvétel
PELENKÁZÓS fehér gyermekágy, natúr
ráccsal, megkímélt állapotban 11.000 Ft-ért
eladó. Kerületben házhoz viszem. Tel: 06-209560-355
PEG-PEREGO 3 funkciós, nagykerekű babakocsit vennék jó állapotban. T.: 06-28-491-098
ELADÓ HAUCK 3 funkciós, lábzsákos, bevá sárlókosaras, zöld alapon dinoszaurusz min •
tás babakocsi, vagy 16 hónapos fiamnak ru •
hát, kiságyat játékokat kérek cserébe
(10.000.-) Tel: 407-0926
GYEREKHEVERŐ lányoknak, 2 db kihúzha tó, együtt 10 ezer Ft-ért eladó. T: 409-3617
AUTÓS-gyermekülés eladó 0-3 éves korig
használható, 3 fokozatban dönthető, 5 pontos
biztonsági öve 3 magasságban állítható, ára:
10 ezer Ft. Első-hátsó ülésen is használható.
Tel: 256-8330
KOMBINÁLT GYERMEKBÚTOR újszerű álla pótban eladó: íróasztal + szekrény, fölötte
ágy, fehér színű bútorlapból. Irányár: 18 ezer
Ft. Tel: 06-28-470-024 (Kistarcsa), 06-309424-403
152 MÉRETŰ elsőáldozói, menyasszonyi ru hát keresek megvételre. Tel: 06-28-471-518,
06-28-471-517
MENYASSZONYI RUHA eladó. Telefon.:
400-1249

VÁSÁROLNÉK használt, fekete, zakó fazonú
bőrkabátot, extranagy méretben 110 kg-os
férfi számára, kopott előnyben. Tel: 403-7693
KARATE ruha (fehér-sárga öwel) 16-18 éves nek, Singer varrógép, új koszorúslány ruha
eladó. Tel: 405-0582
ELADÓ barna fa íróasztal 6000 Ft-ért. Tel:
409-0130
KRÓMOZOTT IKEA székek párnával, új 20
nyelvű tolmács computer, szódásszifonok,
gáz falimelegítő, gipszkarton profilok eladók.
Tel: 409-0585
ELADÓ konyhabútor: fehér, falra akasztós,
szekrény, kétmedencés mosogató, sarokpad
(bőr, piros), asztal, hokedli, gáztűzhely egy
palackkal, 3 db rekamié. Tel: 407-7672
SZŐNYEGEK, csaptelepek, porszívók, kávéfőzők, vasalók, vasalódeszkák, paplanok, székek, fotelok, függönyök, eladók. T.: 403-1767
ELADÓ egy Bonanza típusú sötétbarna szék reter, irányár 15 ezer Ft. Tel: 403-0039
ELADÓ 2 db Klöpli függöny, 1 db 3 ajtós
előszobaszekrény (fehér színű, tükörrel a kő zepén), 1 db rövid műszőrme bunda (szürkés
színű), 1 grillsütő (alig használt), 1 kétszemé lyes rekamié, 6 db férfi öltöny, sok férfi fehér nemű és egy egészen új pehely paplan-párna.
Tel: 403-1787
AMERIKAI vízágy eladó, vagy gépkocsira
cserélhető. 200 ezer Ft értékben. T: 407-1488
FRANCIAÁGY: ágyneműtartós, hozzátartozó
két fotellel eladó. Tel: 407-5634 (7-15-ig),
355-4477 (17 órától)
KÉTKAROS előszobái lámpa (2000 Ft-ért), és
új Dyras morzsaporszívó (5.000 Ft-ért) eladó.
Tel: 405-6963
ELADÓ egy ötágú lakkozott-fa csillár (3000
Ft), fa dohányzó asztal (5000 Ft), gyerek
játszó asztalka (piros-festett fa), 2 székkel
(2500 Ft), 2 polcos (üveglapos) kovácsoltvas

XVI. Rákosi út - János u. sarok

Akciós ajánlatunkból:

Pepsi Cola 21
139.-R + Ü
Pini Luncheon Meat
129.-Ft
Lettitej 11 1,5%
99.- Ft
11 2,8%
105.-Ft
Jacobs Mastro Espresso 250 g
339.- Ft
Szobi Kékszőlő ital
1,5 l
99.- Ft
Szobi Őszibarack nektár
1,5 l
149.-Ft
Szobi Málnaszörp
0,5 l
139.-Ft
Omnia
250 g
459.- Ft
Steffl
0,51
86.- Ft
Szalon sör
0,5 l
69.- Ft
Eskimo Canasta
1000 ml
249.- Ft
csoki-vanilia, eper-vanilia, vanília
Iglo Tavaszi zöldborsó
450 g
450.- Ft
Stollwerck Háztartási keksz 250 g
59.- Ft
Egyes Danone termékek február végéig engedménnyel

Hetente változó akciók!
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virágállvány (1500 Ft), hagyományos fotelágy
(2500 Ft) Tel: 409-1187
VENNÉK jó állapotban lévő, Neumann varró géphez való süllyesztős szekrényt. Telefon:
409-1187
ELADÓ 3 részes áthidalós szekrénysor asz tállal 52 ezer Ft, sötétbarna tölgyfa szekrény
2 ajtós 8 ezer Ft, Ericsson telefonhoz új
akkumulátor 5 ezer Ft, Calor ll-es falimelegítő
4 ezer Ft, Hajdú automata mosógép 25 ezer
Ft, bordó és mályva színű öltönyök 6 ezer
Ft/db, ugyanitt csodálatos járdalapok kapha tok különböző színben és méretben. Tel: 4091991 vagy 06-20-9325-820
PERZSASZŐNYEGEK, fehér poliészter fran ciaágytakaró, Swissana derékalj féláron, fe deles diszsöröskorsó gyűjtemény, üveg elejű
polcos fehér szekrényke, telefonok eladók.
Tel: 404-9042
IKEA fehér előszobafal (kabát akasztó, kalap tartó, cipőtartó) az eredeti árfeléért eladó. Tel:
404-9042,20-9265-969
3 DB PROPÁN-BUTÁN gázpalack eladó, va lamint tárcsás mosógép és centrifuga. Tel:
409-5083(9-19)
SIESTA kályha, régebbi típusú gázpalackkal
együtt 18 ezer Ft-os áron eladó. Telefon:
405-2314
MEKALOR olajkályha, tüzelőolaj kannákban,
kamasz heverő, Orion tévé alkalmi áron el adó. Tel: 405-2669
10-12 mázsa német brikett (2000 Ft/mázsa),
8-10 mázsa lengyel dió (1200 Ft/mázsa) el adó. Tel: 403-7390
VILLANYÓRA-SZEKRÉNY 2500 Ft-ért eladó.
Tel: 407-0997
ELADÓ 1 db 4 személyes rekamié, 2 db fotel,
1 db puf újonnan áthúzatva. Tel: 407-4456
ELADÓ egy tekercs 300 m, Zemü padlófűtés cső, gyorsvágó 118-as korongokkal, 1 db
Zibrokamin kandalló. Tel: 409-4957
ELADÓK jó állapotban lévő felújított 3x40
W-os fénycső armatúrák. Tel: 405-2875
OLCSÓN eladó használt cserép osztrák, ma gyár 200 db. Tel: 409-1766
HŐTÁROLÓS kályhák olcsón eladók. Tel:
06-28-445-107

FULL SZÉPSÉGSZALON
Gépi helyi fogyasztás
Mélyránctalanító kúra
Mell- és farizom keményítés
Vákumos arctisztítás
Aromás masszázs
Paraffinos kéz- és arcápolás
Műköröm, manikűr
Szolárium
Smink és figura mikrotetoválás
Elektromos epillálás
Piercing, füllyukasztás

Bp. XVI. Margit u. 1.
Tel: 403-1 147, 06-30-9320-521
H-Sz-P:8-18 K-Cs:14-18 Szó: 8-1 3
Barátságos környezetben
magas színvonal!

Imedeen képviselet

BONTÁSBÓL származó lemezradiátorok,
belső ajtók, tokkal is, és kisméretű villanyboy ler eladó. Tel: 403-0838 (este)
ELADÓ 2jdb 25 tagos 500-as RADAR radiátor
kompletten. Tel: 06-28-440-931
220/380 V áramfejlesztő eladó. Irányár:
47.000 Ft. Tel: 06-30-910-2615
IMPORT járdalapok különböző színben el adók. Megtekinthetők. XVI. Piski u. 9.
HÁZÉPÍTÉSHEZ ideiglenes és állandó drót kerítés oszlopokkal kis és nagykapukkal el adó. Tel: 404-9042
ÚJ VASKAPU (170x240 cm-es), valamint egy
vitrines szekrény eladó. Tel: 409-5051
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK 50%-os
áron kaphatók. Tel: 407-3447
VEZETÉK nélküli kaputelefon eladó. Telefon:
404-9042
DIGITÁLIS üzenetrögzítő garanciával, vala mint századeleji fehér hálószobabútor (ágyke rét, stb.) eladó. Tel: 407-0160
YAMAHA 4 sávos kazettás magnó keverővel,
profi felvételekhez, DBX szűrővel, alumínium
kofferrel 22.000 Ft-ért eladó. Tel: 407-0598
ELADÓ gázkonvektor, olajkályha, villanysütő,
PB palack, centrifuga, tárcsás mosógép,
konyhaszekrény, vitrines és ruhásszekrény.
Tel: 400-0595
ÁLLÍTHATÓ csigalépcső, régi rádió, TV és
lemezek, szekrényes varrógép (hibás), parkettakefélő, olajkályha, vasaló, telefon-üze netrögzítő, C 64 egységei, C18-as cirkó, szí nes TV-k, 2 db TV játék eladó vagy elcserél hető (Ki mit ajánl). Tel: 409-3830
TÁVIRÁNYÍTÓS Samsung 42 cm-es színes
TV (2 éves), távirányítós AudioTon 42 cm-es
színes TV (3 éves), Orion Jácint színes TV (8
éves) eladó. Tel: 405-2197
SAMSUNG 55 cm-es 1,5 éves sarkított kép ernyős színes TV eladó. Tel: 403-0833 (este),
06-20-9390-869 napközben
VIDEOTON Infracolor 2000 színes televízió
jutányos áron eladó. Tel: 405-7011
ELADÓ pedálos varrógép, terménydaráló
(nagy teljesítményű), Philips 2000 SX mosó gatógép, Sába videó, Jácint színes TV, lemez játszós rádió, régi rádió (gyűjtőknek), nyomó gombos memóriás telefon, vezeték nélküli
telefon, gáztűzhely, konvektor, 11 kg-os gáz palack, forgótányéros mikrosütő, kuplungos
varrógépmotor, keresztfűrész (favágáshoz),
Tel: 404-9248
ELADÓ egy 120 l-es fagyasztó szekrény
30.000 Ft. Tel: de 8-3-ig 405-7323
HASZNÁLT 120 l-es Hajdú villanyboyler 10
ezer Ft-ért eladó. 400-2858

SÓDER, HOMOK, TERMŐFÖLD,
TÖRMELÉKSZÁLLÍTÁS

lenyitható 5-6-7-8 m3-es

KONTÉNEfl
TELEFON

1^06/30-9483-754,
405-4231
* Király Sándor "
1161 Bp. Milán u. 16.

H - H

APRÓ

ELADÓ 2 db fúrógép (egyik akkumulátoros)
15 ezer Ft, 2 db fekete éjjeliszekrény 3500
Ft/db, 1 db fekete dohányzóasztal 4000 Ft és
2 db 90x200 rugós matrac 9000 Ft/db. Tel:
403-6471
KOMFORT 3 égős, üvegajtós fehér gáztűz hely jó sütővel, és olasz autógáz szett bármi lyen karburátoros személygépkocsiba tartállyal vagy anélkül eladó. T: 06-20-9641-120
3 LAPOS villanytűzhely sütővel, rozsdámén tes acél 2 részes mosogató, gyermekszoba
bútor, szekrények, mérnöki rajztábla, és rajz gép eladó. Tel: 405-2074
OLCSÓN eladó régi lemezjátszó, hangleme zek, nullásgép régi, drapp új bársony nadrág,
csinos ballon ruha, szarvasbőr kabát, fekete
perzsa láb bunda. Tel: 403-2100
HÁZI CIKK-CAKK varrógép Lucznik eladó,
keveset használt. Tel: 383-4629
LUXUS olajkályha, gyerekheverő, 801 tüzelő
olajkannákban eladó. Tel: 405-2669
300 L-ES Gorenje mélyhűtőláda és Robotron
202-es villanyírógép eladó. Tel: 409-0129
ELADÓ 4 db 360 l - 420 l-ig mélyhűtőláda,
irányár: 30-35.000 Ft. Tel: 400-0650
INTERLOCK gép, fedőző és gyorsvarrógép
bérelhető. Tel: 409-1687
EGY FEJES orsózógépet vennék. Telefon:
405-4911
ELADÓ 4 szálas overlock új állapotban, fél áron. Tel: 407-0887
OLCSÓN eladó egy új Philips hajsütővaskészlet, gyümölcscentrifuga és használt gye rekbútor. Tel: 258-9197
ALIG használt Orion Mátra fekete-fehér tévé
10.000 Ft-ért eladó. Tel: 405-2669
STALKER CB rádió (5 ezer Ft), szögbelövő
készülékek, horgászbot, légpuska, hegesztő -

Dr. Malter Pálma

fogászati magánrendelés

Telefon: 31-35-240, 25-12-550J

trafó, kábelprés, transzformátorok, relék, esi gafúrók, légtelenítő eladó. Tel: 407-3447
JÓ ÁLLAPOTÚ villanytűzhely (3 lapos) 6000
Ft és vegyestüzelésű kályha (megegyezés
szerint) eladók. Tel: 403-2694
HILTI belövőszög eladó. M6 11-27 DT 16.
2500 db Hűti patron piros-sárga 2.000,1956
és 1990 közt megjelent képes sport. Tel:
409-0168
KOMFORT 3 égős, üvegajtós gáztűzhely, jó
sütővel eladó. Tel: 06-20-9641-120
JÓ ÁLLAPOTÚ, .12 éves 303 l-s Thomson
fagyasztószekrény és kétféle gardrobszek rény eladó. Tel: 06-20-9364-558
ELADÓ 210 l-es Gorenje hűtőláda. Telefon:
409-4359
ÜZLET megszűnése miatt kisbútorok, aján déktárgyakkiárusítása. Megtekinthetőktelefo nos egyeztetés után 409-1667
ELADÓ benzinmotoros fűnyíró 25 ezer Ft-ért
és egy 2 medencés, zománcozott fehér mo sogató munkalappal, csapteleppel 8000 Ftért. Tel: 403-4564 (16 óra után)
ELADÓ bontott cserépkályha. Tel: 384-2394,
06-20-9360-582
ELADÓ camping-kerékpár gáz és díssou re duktor, kétajtós szekrény, forgószék, íróasz tál, babakocsi négykerekű kocsi-áruszállítás hoz, és autóporszívó. Tel: 403-799916-20-ig

N? 80
Kisvendéglő

1161 Bp. Csömöri út 80.

©405-3750©

A helyzet változatlan!
Áraink, minőségünk,
mennyiségünk
9 éve a megszokott
színvonalon!

XVI. Irha u. 42. Tel: 409-3658
Nyitva: Kedd-Szombat 9-19 óráig
Teljeskörű kozmetikai szolgáltatás
arc- és testkezelés, szolárium
PINTÉfiJcOSMETIC Ránckezelés

NŐI FODRÁSZATTAL BŐVÜLT SZOLGÁLTATÁSUNK
Ú], kiváló minőségű, speciális spanyol hajkezelő anyagok,
hajgyógyászat. Bejelentkezésre is!

GERMAINE DE CAPUCCINI REFERENCIA KOZMETIKA

BUTORKESZITES
Bp. XVI. Cinkota, Vidámvásár u. 36. Tel: 06-60-321-356
NYITVA: H-P 8-18-ig, Szó. 8-13 óráig

EGYEDI BÚTOROK
Új konyhabútorok tervezése és kivitelezése
Régi konyhák felújítása
BÚTORLAPOK ÉRTÉKESÍTÉSE
méretre vágása, GÉPI ÉLLEZÁRÁS
(élműanyag, élfurnér)
II Bútoralkatrészek árusítása

ELADÓ 21 nm, 4 mm vastag üvegházi üveg
35x65 cm-es táblákban, rendkívül jutányos
áron. Tel: 403-0039

ELADÓ bécsi páncéltőkés rövid zongora. Tel:
407-2221

ELADÓ 4 db-os ételtároló vákumszivattyúval,
jótállással, féláron. ELIN gyümölcscentrifuga,
filteres kávéfőző, új állapotban. Tel: 407-0000

Jármű

ELADÓ 5 db IFA ajtóüveg, és 5 db IFA első
szélvédő (jobbos). Tel: 407-9900 (1 Sóra után)

TRABANT kombi: kétütemű, felújított karos szériával, fényezés előtt, érvényes műszaki val eladó. Tel: 06-28-470-024 (Kistarcsa), 0630-9424-403
AUDI Cabrio 2,6 V6 1994-es teljes extrás.
Szervizelve, megkímélten összes gyári
kulccsal első tulajdonostól leinformálhatóan
téli áron eladó. Tel: 06-30-990-4000

ELADÓ egy körfűrész, egy légtartály csapok kai, nagynyomású zsírzópuska, két olajkály ha, két bukósisak. Tel: 403-3550

DATSUN Laurel 2,4 benzines 79-es típ motor,
váltó és egyéb alkatrészek eladók. Tel: 06-309544-260

SATUVAL felszerelt 2 m-es gyalupad 10 ezer
Ft-ért eladó. Tel: 409-0503,06-209-220-076

ELADÓ fehér színű OPEL Ascona 82-es,
1,3-as, 2000-ig vizsgával, felújított motorral,
extrákkal. Irányár: 355 ezer Ft. Tel: 06-20-9714-790

NAGYMÉRETŰ, stabil, műanyag horgászcsónak eladó. Tel: 403-1495
ÖNTÖTT és csiszolt poharak, villanymotorok,
parabola antenna, villanyírógép, 2 db kétszár nyas üvegajtó eladó. Tel: 405-4553

FAIPARI gépek, eszterga, 4 fejes tiplilehúzó,
csiszoló eladó. Tel: 410-5719
ELADÓ építkezésből maradt új 4 oszlopos, 10
tagos dunaújvárosi lemezradiátor. T: 409-1987
MEGHIÚSULT építkezésből belső ajtók, Sofa
erkélyajtók, első osztályú olasz padlólap, ke meny-, válaszfal és falazótéglák, vasanyag,
acélgerendák eladók. Tel: 383-3310 (9-16-ig)
BONTOTT szobaablak 12 szárnyú, nagy mé retű, rolóval jó állapotban eladó. T: 404-1820
KÉZI Kukoricadaráló és morzsoló olcsón el adó. Tel: 405-2669
HÓLÁNC, egyszer használt, féláron, 1 pár
180 cm-es síléc kötéssel 3.000 Ft-ért eladó.
Tel: 405-6963

ELADÓ 81-és évjáratú kis Polski és Skoda
favorithoz javított jobbos-balos első sárvédő.
Tel: 405-1023(19,30-101)
DAIHATSU CUORE 3 ajtós, fekete metál,
1991-és, 100.000 km-rel, garázsban tartott,
extrákkal 760.000 Ft-ért eladó. Tel: 407-0598
SKODA 105S, 81-és évjáratú eladó. Irányár:
110.000 Ft. Tel: 409-3830
ELADÓ 82-es Opel Ascona, 1.3-as fehér szí nű, sok extrával (napfénytető, sötétített üveg).
Irányár: 350 ezer Ft. Tel: 06-20-9-714-790
TRABANT Combi 1989-es, garantáltan
45.000 km-rel 170.000 Ft.-ért eladó. 1161 Bp.
rákosi út 57.

TV-VIDEÓ SZERVIZ
RÁDIÓ, TŰ, UIDEO, HEHVÉRSÜTÖ, MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
JAVÍTÁSA
Helyszíni javítás
FUNAI SZERVIZ
1165 Budapest, Baross G. u. 20. Tel/Fax: 403-8475
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17 óráig, csütörtökön 12-20 óráig

OLCSÓN ÉS KÉNYELMESEN
AKAR VÁSÁROLNI
MINDENT EGY HELYENS

Térjen be hozzánk, és válogasson kedvére!
Továbbra is széles áruválasztékot kínálunk vásárlóinknak!

Tartósan alacsony árak

Sertéscomb
Rövidkaraj
Hosszúkaraj
Oldalas
Óbudai Gyémánt
Szobi almaié
Szobi őszilé

539.- Ft/kg
599.- Ft/kg
539.- Ft/kg
449.- Ft/kg
1,51
59.-Ft
1,51
99.- Ft
1,51 149.-Ft

^Február 15-től két hétig több mint 300 termék
extra akciós áron kapható!
"^Üzletünkben változatlanul látványpékség
és kávéautomata is működik
^Nálunk étkezési jeggyel is fizethet
Mi azért dolgozunk, hogy Ön kulturált környezetben, olcsón vásárolhasson.

XVI. Gusztáv u. 81. (György u. sarok)
Nyitva: H-P 6,30-19-ig, Szó 6,30-13-ig, V 7-12 óráig
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OPEL Omega 2.0Í karaván 88 évjá ratú, vonóhoroggal, szervóval
870.000 Ft irányáron eladó. Tel: 4043756 napközben, 403-0920 este
LADA 2107, 87 ezer km-rel, 2 év
műszakival, új fényezéssel, alvázvé delemmel, napfénytetővel, vonóho raggal eladó. Ára: 349.000 Ft. Tel:
06-28-446-190 (Csömör)
ALFA ROMEO GTV 6.1981-és féke te eladó. Tel: 06-30-9901-290
SKODA 105S vonóhoroggal, augusztusig vizsgáztatva, 1979-s évjá ratú. eladó. Irányár 48.000 Ft. Tel:
06-29-335-096 (Ecser)
ÚJ SUZUKI Swift vásárlásához fel használható 100.000 Ft értékű aján dékkártyámat megegyezés szerint
átadom. Tel: 409-1987
KCR ZIL jó állapotban vizsga nélkül
(esetleg vizsgával) eladó. Tel: 06-309-486-214
ELADÓ IFA teherautóhoz terepváltó,
hidraulika-szivattyú, és szélvédő
üveg. Tel: 409-1987
GÉPKOCSIALKATRÉSZ Alfa Romeo 164-90-75-ös GTV Gulietta ka rosszéria, motor, váltóalkatrészek,
Fiat 2.0ie motor alkatrészek, váltók,
Cabrio Golf bőrtető eladó. Tel: 06-309901-290
HONDA HELIX CN250, ROTAX mo toros sárkányrepülő, veterán Lamb retta 125 ccm, 12 V/8 W, 12V/21W

APRÓ

Solar modulok, eladók. Tel: 06-29456-182
ROMÉT kismotor eladó 150 km-rel
h
új állapotban. T: 405-0688 (15 után)
EGY éves utánfutó eladó: 405-4553
ELADÓ teherszállításra is alkalmas
Szkif kemping utánfutó komplett sá torral és tartozékokkal 60 ezer Ft-ért.
Tel: 403-0039
NAGYTEHERBÍRÁSÚ egy tengelyes utánfutó eladó, vagy kisebbre cse rélhető. Tel: 403-8376
UTÁNFUTÓ 2 tengelyes, ponyvatar tós, (300x170x220) 250.000 Ft irányáron eladó. Tel: 403-0920 (este),
404-3756 (napközben)
VÁSÁROLNÉK egy tengelyes négy személyes lakókocsit, 400 ezer Ft-ig.
Tel: 403-3653
HÓLÁNC, 4 lyukú felni, kormányzár,
négyes síléctartó kulcsos, téligumi
garnitúra felnivel 195x65 R 15 egy száz kilométert futott, autószőnyeg
eladó. Tel: 404-9042,20-9265-969

VÁLTSA VALÓRA ÁLMAIT! Vegyen
lakást, házat, építkezzen, újítson fel.
A pénzt mi biztosítjuk, optimális idő
alatt, kamatmentesen. Csak magunkra számíthatunk, ne álmodoz -

GYGYSZERTR
1 161 Bp. Rákosi út 90. Tel: 405-6097
Nyitvatartás: Hétfőtől péntekig 8-20-ig,
Szombaton is nyitva 8-12 óráig

HELYI HÍREK

Kiadja a Ferenci Kiadó
1162 Budapest,
XVI. Hermina út 16.
Felelős kiadó:
FERENCI ZOLTÁN
Egyes példány ára: 25 Ft
A nyomdai előkészítés:
Ferenci Kiadó
Nyomtatta
a SZABE Nyomdaipari Bt.
1162 Bp. Hermina út 79.
Tel/Fax: 405-2855

O HŰTŐGÉP O MOSÓGÉP O FAGYASZTÓ O MOSOGATÓGÉP O

ELEKTROMOS HÁZTARTÁSI GÉPEK SZERVIZE

Elin DAEWOO Hajdú AKA-Electric geka Severin

Vegyes

ATHÉNÉ

Független Közösségi
Folyóirat— 11. évf. 2. sz.
1999. február 20.
A s z e r k e s z t é s b e n közreműködik a szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő:
SZŐKE KATALIN
A szerkesztőség postacíme: 1631. Bp. Pf. 6.
Tel: 405-5919 (H-P 10-18-ig)
e-mail: ferenci@tzteam.hu
A lap tartalmát a szerzői jog
védi. Utánnyomásra, sokszorosításra minden jog
fenntartva!

srácokat, férfiakat keres modellnek. 6 HÓNAPOS, gyönyörű, szálkássző rű tacskó kölykök (2 db) 1x oltva, 2x
Fizetek érte. Tel: 409-1543
MEGVÉTEL céljából keresem a Mai féreghajtva, törzskönyv nélkül 5000
Nap cimű újság 1999. évi vasárnapi, Ft-ért eladók. Tel: 06/209-657-505
zon, lépjen. Tel: 06/209-836-148, fővárosi kiadású példányait, e-mail: 8-20-ig
Táskái Ferenc (8-20 óráig)
czumyb@freemail.c3.hu T: 405-0844 3 KIS FEHÉR pulikutya kölyök ott MŰKÖDŐ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS FIATAL HÁZASPÁR keres egyedül - hont keres, lehetőleg kertes házak bolt (Szent Korona u. 5.) bérleti joga álló, gyermeket szerető, jó humorú bán. Tel: (26) 311-167
betegség miatt eladó. Tel: 405-6115 nagyszülőket idős néni vagy bácsi FAJTISZTA alaszkai malamut kisku(napközben), 405-1738 (este)
személyében. Levélcím: Napsugár tyák olcsón eladók. T: 06-20-9258-307
3 DB ANYAKECSKE (2 évesek) el MOZGÁSSÉRÜLT gyermeket vagy jeligére Bp. 1591 Pf. 403
adók. Érdeklődni este 17 óra után
felnőttet újból tanít járni szakember a
400-0113
Pethő-módszer segítségével. Tel:
Állati aprók
407-4958 (18 óra után)
CSERÉLEK fehér néma kacsagácsért, vérfrissítés miatt. Tenyésze ÁTADNÁM Bükkfürdőn 1,5 szobás
üdülőjogomat április 6-13-ig 2500 KUTYAKIKÉPZÉS az Ön igényei lemből igénye szerint választhat. Ke Ft/éjszaka. Tel: 405-2259
szerint. Tel: 06-20-606-797, 403- rések 25-30 nm üvegházat. Tel:
19.30-101403-7895
GYŰJTŐ keres régi képeslevelező - 2165,06-30-9-900-971
lapokat és bélyeggyűjteményt meg - 1999. JANUÁR 18-ÁN elveszett egy
vételre. Tel: 405-5735
2 éves Rotweiler kan kutya a Rákosi
Köszönetnyilvánítás
SZÁRÍTOTT kukorica házhoz szállít - út 131 sz. alól. A megtalálót magas
va22 Ft/kg áron kapható. Tel: 06-28- jutalomban részesítem. Tel: 06-20- Köszönetemet fejezem ki mindazok 9605-829,405-6762 (napközben)
450-434
nak, akik drága Édesapám, Kovács
FODRÁSZ tanuló hosszú-félhosszú HÁZI kiscicákat kutyához és ember - József temetésén résztvettek, és
hajú lányokat és modern frizurára hez szokottak, kedvesek, elajándé - azoknak, akik szeretettel emlékez köznek. Tel: 409-0585
nek rá. Kovács Attila (Albán u.)

PB-gázcseretelep
működik
MÁTÉ PÁLNÉ

építőanyag
kereskedésében

Hertha Gotland Kerió EFBE Omega RFOLG Vision

Autóüvegezés 24 órán belül
Szakszerű méretrehúzás padon

Computeres színkeverés
Fényezés fülkében

Kisebb expresszjavítások
esetleg szombaton is 10-16-ig
FODOR GYÖRGY
karosszérialakatos mester
XVI. Mátyás király út 112.
T: 405-2408, 06-30-9406-532

ANTEC Fakír abc

MÁRKASZERVIZ - garanciális és garancián túli lauitásoK!
SZERVIZ
Kistarcsa, Széchelyi u. 90.
KÖZPONT: Tel: 409-0554, 28/470-115, 30/9424-403
Bp. XVI. Ságvári u. 2. Tel: 405-5861
Mindenféle gépet, ami egy háztartásban létezik, és elektromos
árammal működik, típustól függetlenül is megjavítunk!

GARANCIÁNK A GARANCIÁNK!

O VASALÓ O MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ O DARÁLÓ O TŰZHELY O

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS,
VÁLLALKOZÓK AJÁNLATAI,
KERETES HIRDETÉSEK FELVÉTELE

Telefon: 405-5919 (hétköznap 10-18 óráig)

Hirdessen apróban
Nálunk ingyen van!
(INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS)
Hirdetés szövege:
(Nyomtatott betűkkel, olvashatóan)

- Építőanyagok,
samottáru, agyag
-Villanyszerelési
anyagok
- Festékek, hígítók
NYITVA: H-P 7-16-ig,
Szombaton 7-12-ig

1161 Baross u. 130.
(János u. sarok)
Tel: 405-4987

A hirdetést feladó neve:

cím:
A hirdetés szövegét kérjük levélben eljuttatni a szerkesztőség postacímére
(Helyi Hírek 1631 Bp. Pf. 6.). Hirdetés feladható a 405-5919 telefonon is hét-

Számítógépek mindig a legjobb áront
PC-szeruiz •+ Hálózatok «• Perifériák •*• Szoftverek
Telefonok •*• Faxok •*• Alközpontok

HITEL, RÉSZLET - azonnali ügyintézéssel

SZÁMÍTÓGÉPEK
Tel/Fax:
NYITVA: H-P
406-4444
9-18óráÍ9
Címünk: XVI. Rákóczi út 48. (Béla u. sarok)

Rövidáru - Kézimunka
MOLNÁR Motoros |
és Lakástextil bolt
és AUTÓSISKOLA
KÖVETKEZŐ TANFOLYAMA
március 3-án, szerdán 17"-kor,
indulnak a Táncsics utcai iskolában!
HÉTVÉGI TANFOLYAMOK IS INDULNAK
JELENTKEZÉS a helyszínen
\
^ Tel: 407-2126, 06-20-213690
]

Megnyílt -#- Megnyílt

i

XVI. Sashalmi sétány 24.
(a Sashalmi piac hátsó parkolójánál)
Nyitva K-P: 9-17-ig, Szó: 8-12 óráig
Tel: 403-4229
•f Ruhaneműjavítás, gombbehúzás,
patentozás
•f Konyhatextília készítés egyedi méretre
4- Gobleinek, horgoló-, hímző-, osztott
hímzőfonalak, kézimunka-előnyomás
+ Ajándéktárgyak, bizsuk, harisnyák,
zoknik, ágyneműk

Károsultak kerestetnek
A kerületünkben olyan kiváló
a bűnüldözők hatékonysága,
hogy az elfogott tettesek beisme rő vallomása alapján az újságban kell kerestetni a bűncselekmények által érintett károsultakat. Lehet, hogy ez kissé mulatságosán hangzik, mégis ez a va lóság — egyes esetekben.
A rendőrség jelenleg három
biciklitolvaj banda ügyében folytat nyomozást. Található közöt tűk helyben lakó elkövető, de
többségükben a szomszédos ke rületekből jártak át ide lopni. Nem
passzióból nyúlták le a kerékpárokat - a megélhetésre kellett
a pénz...
A kerékpárokat elsősorban
azokról a helyekről vitték el, ame lyeket amolyan kerületi fekete
lyukként is lehetne jellemezni: ha
letesznek egy kelendőbb bringát,
az rövid időn belül nyomtalanul
eltűnik. (Olyan is volt, hogy lakat -

TEHERSZÁLLÍTÁS
11 62 Bp. Szlovák út 44.
Nyitvatartás:
hétfő, szerda, péntek, szombat:
9-1 2 óráig,
kedd, csütörtök, vasárnap:
16-20 óráig

KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS
GÉPI FÖLDMUNKA
10% kedvezmény a XVI. kerületben
Tel: 403-3178, 403-3414
06-30-9546-517 (éjjel-nappal)

06-30-9212-651

GÉPKÖLCSÖNZÉS
XVI. Csömöri út 2-4.
Tel; 401-9106

XVI. Szabadföld út 15.
Tel: 400-2129
H-P 7-17, Szó 7-12-ig

1163 Budapest,
Veres P. u. 73-75.
Telefon/Fax:
403-1442,403-13-10
NYITVA TARTÁS:
H-P: 7,30-16,30

Szó: 8-12

RÁBA BILLENCS
(Föld, homok, sóder, sitt)

Telefon: 409-0009,

TUSI KFT.
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LOKMRITO SZERVIZ
Optikai tunning

Műanyag lökhárítók, spoylerek és
egyéb műanyag alkatrészek
JAVÍTÁSA, PÓTLÁSA
GARANCIÁVAL
Javított, bontott és gyári új
LÖKHÁRÍTÓK, SPOYLEREK
FORGALMAZÁSA
1162 Bp. Béla u. 89. H-P:7-17-ig
7:405-5102,06-20-953-79-79
Víz-, gáz-, fűtésszerelvények
Gázkészülékek
Radiátorok
Vas idomacélok
PVC csövek és idomok
Betonacélok és síkhálók
Fekete és horganyzott huzal
Kézi szerszámok
Elektródák, vágó- és
csiszolókorongok
Kerítés fonatok
Ereszcsatornák és
épületbádogos termékek
Rögzítéstechnikai áruk
Barkácsáruk
Mezőgazdasági szeráruk, fóliák
Műanyag hullámlemezek

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

BŐRGYÓGYÁSZAT ÉS
ORVOSI KOZMETOLÓGIA
Bp. XVI. József u. 13.
kedd, szerda: 17-18 óráig
Rendel: Dr. Feldmann Julianna
bórgyógyász-kozmetológus főorvos,
az orvostudományok kandidátusa
BelelentKezés: 405-3496. 06-30-628-563

KONTÉNERES
SITTSZÁLLÍTÁS

tál együtt vitték el a lezárt kétke rekűt.) A veszélyes helyek a kő vetkezők: Jókai úti SZTK, OTP,
Posta, a Tiszakömlő utcai általa nos iskola, valamint a könyvtárfiók a Veres Péter út mentén.
A lenyúlt bringákat azon melegé ben eladták az ismeretlen orgaz dáknak, akik a valós érték töredékét fizették azokért. (Érdekes,
hogy a lebukott tolvajok közül egy
sem volt hajlandó az orgazdát is
megnevezni...)
A nyomozók az elszámoltatások során arra jöttek rá, hogy a
vallomásokban szereplő bringa lopásnak nincs nyoma a számítógépes nyilvántartásban. A tettesek sokkal több kerékpár ellő pasái vallották be, mint ahányan
ilyen ügyben feljelentést tettek.
Ezért azt kérik, hogy akinek az
elmúlt két évben Mountain Bike
vagy Camping kerékpárja tűnt el
a felsorolt helyeken, és valamilyen oknál fogva nem tett feljelen test, hívja fel a 407-8455 telefon számot, kérje a 171 -és melléket,
és legalább telefonon egyeztesse a lopást a nyomozókkal, hátha
épp azt a bringát vallották be a
rosszfiúk...

KONTÉNER RENDELÉS
Olcsón - Gyorsan
FUVAROZÁS 3,51 ponyvás teherautóval
Tel: 409-0933,06-30-9441-106

Tel/Fax: | TELJESKÖRU JAVÍTÁS
403-1626
1163 Bp. Kerepesi üt 184.

/

Távol-keleti
ajándéktárgyak

Nádbútorok tervezése,
kivitelezése
egyedi méretben is
Vessző bútorok

iiádlMitcr
kereskedés
1161 Bp. Rákosi út 91.
Tel: 405-4234
Nyitva: H-P 10-18h, Szó.: 9-13h
Minden hónap első szombatján

10% kedvezmény

s1o1 Bp Hakospdiütai határút 25.
lel 405 5436

Weber Bútor Kft.
KÁRPITOZOTT
|
BÚTOR
Nagy szövet választék
(hozott szövetből is)
EGYEDI MÉRETRE
GYÁRTÁS
XVI. Csókakő u. 27.

Tel: 400-2444
H-P8-20-ig, Szo8-14-ig
XI. Bercsényi u. 21.
H-P 8-18-ig, Szó 10-13-ig
VIII. Népszínház u. 51.
H-P 10-18-ig, Szó 10-13-ig

A Helyi Hírek
információs melléklete
1999. 2.

A CORVIN Művelődési Ház programjából
Bp. 1163 Sashalom, Thököly u. 13.
Telefon: 404-0406, 403-4359
Február 24-én 8-11 óráig
Holland Ruhaakció
Február 22-én 15 órakor: A Vöröske reszt szervezet tevékenysége előadás a Nyugdíjas Klubban.
Február 26-án 20 órakor Koncertfórum: Tűzmadár, Saxeus koncert
Március 1-én 15 órakor táncos őszszejövetel a Nyugdíjas Klubban a
Gyuri-Gyuri Duóval.
Március 8-án 15 órakor
Megemlékezés Március 15-ről a
Nyugdíjas Klubban.
Március 12-én 14 órakor a Nyugdí jas Klub programja: látogatás a
Fiumei úti Nemzeti Panteonba.
Március 18-19-20 Dísznövény-Madár-Hüllő-Ásvány kiállítás

KIÁLLÍTÁSOK

N. Somorjai Katalin festőművész
kiállítása a művelődési házban. A tár •
lat megtekinthető február 25-ig
hétköznap 18-18, szombat 10-14, vasárnap 10-12 óráig.
1999. március 4-én 17 órakor
Ádámffy Pál festőművész
kiállítása nyílik a művelődési ház bán. A tárlat megtekinthető március
18-ig hétköznap 13-18 óráig.
Fedinecz Atanáz festőművész
kiállítása az Önkormányzati Galéria bán (Bp. 1163 Havashalom u.
43-45.) Megtekinthető: április 7-ig
ügyfélszolgálati időben a Polgármes téri Hivatal első emeletén.

A Szabó Autóház-Galéria programja
1163 Bp. XVI., Batsányi J. u. 47.
Március 12-től április 1-ig
Resánszky Mária és Bata Mihály festőművészek kiállítása

STRAF-KOCSI KFT.

AMÍG A KÉSZLET TART!

Tanfolyamaink:
Művészi torna, klasszikus balett,
show-tánc (12 évtől, rendszeres fellé pési lehetőséggel), ovis néptánc,
pantomim, kerámia, tűzzománc, kép zőművész tanfolyamok.
Jóga természetgyógyászati tanács adással, alakformáló konditorna,
reiki.
Szabás-varrás, számítógép-kezelői
- óvodásoknak: bóbita zenei élőké szító foglalkozás, angol ovi hétvégén,
- BATES szemtorna korhatár nélkül
(orvosi vizsgálattal).
- Iskolásoknak tanulási és helyesírá si tréning, heti 2x2 óra:
Alsó tagozatos, felső tagozatos és
középiskolásoknak.
Tanfolyamainkra folyamatos bekap csolódási lehetőséget biztosítunk!

Erzsébet-ligeti Színház
Bp. 1165Hunyadváru. 43/D.
Tel: 407-1728)

Február 21-én Kerületi tehetségkutató verseny, döntő: tánc, modern
tánc, néptánc, népdalkör, hangszeres
komolyzene, kórus, színjátszás, hang szeres könnyűzene
Február 27-én 15 órakor Gyermekfarsang: Paprikajancsi, Bartha Antal
bábjátéka, 16 órától táncház a Kólóm pos zenekarral, utána jelmezverseny
Március 14-én 15 órakor:
VÍG ÖZVEGY, Lehár Ferenc nagyope rettje két részben a Magyar Állami
Operaház művészeinek előadásában.
Szereplők: Sáfár Mónika, Leblanc
Győző, Laczó András, Peczkai And rás, Vásári Mónika, Szirtes Gábor,
Sztea Kriszta, Bozsó József. Rendez te: Leblanc Győző

SAMOVIfC

Mi mennyi a piacon?
(Február második szombatján)

Burgonya
Vöröshagyma
Fokhagyma
Uborka
Karalábé
Saláta
Fejeskáposzta
Kelkáposzta
Lilakáposzta
Zöldhagyma
Sütőtők
Paradicsom
Sárgarépa
Fehérrépa
Zeller
Torma
Karfiol
Jégcsapretek
Fekete retek
Cékla
Gomba
Narancs
Mandarin
Grapefruit
Citrom
Alma
Banán
Körte
Gesztenye
Mák
Dióbél
Lencse
Sárgaborsó
Tarkabab
Fehérbab
Tojás
Tyúk
Csirkecomb
Csirkemell
Csirkeszárny
Sertéscomb
Dagadó
Csülök
Oldalas
Lapocka
Marhalapocka
Felsál
Rostélyos
Élő ponty
Pontyszelet

Újpalota
70-88 Ft
66-78 Ft
178-280 Ft
380-500 Ft
70-90 Ft
60-1 50 Ft
48 Ft
68 Ft
68-70 Ft
80 Ft
150 Ft
398-450 Ft
70-98 Ft
130-1 40 Ft
130-1 40 Ft
400 Ft
268-298 Ft
200 Ft
98 Ft
50-70 Ft
300 'Ft
158-1 98 Ft
220-300 Ft
200-220 Ft
198-220 Ft
11 0-1 28 Ft
198 Ft
148-340 Ft
400-450 Ft
800 Ft
1000 Ft
300 Ft
150 Ft
240 Ft
260-300 Ft
14-17 Ft
350 Ft
440-460 Ft
440-480 Ft
300-330 Ft
540-550 Ft
520-540 Ft
490 Ft
450-490 Ft
520-540 Ft
760 Ft
800 Ft
590-599 Ft
599 Ft
899 Ft

Sashalom
78-88 Ft
68-88 Ft
298-368 Ft
580 Ft
98 Ft
98-11 8 Ft
58 Ft
88-98 Ft
88-98 Ft
88 Ft
145 Ft
498-680 Ft
98 Ft
148 Ft
9&158 Ft
300 Ft
298 Ft
228 Ft
?
68-98 Ft
56-60 Ft
298-420 Ft
148-188 Ft
288 Ft
198 Ft
240-250 Ft
98-1 48 Ft
198 Ft
298 Ft
298-680 Ft
620-780 Ft
980-1100 Ft
280-350 Ft
120-160 Ft
298-360 Ft
280 Ft
12-16 Ft
350 Ft
450-480 Ft
520 Ft
380Ft
559 Ft
499 Ft
'•;'•''•

'."'

•

439 Ft
539 Ft
780 Ft
860 Ft
585 Ft
590 Ft
890 Ft

• .;,-.. .; •

Dr. Mciller Pálma
fogászati magánrendelés

Telefon: 31-35-240, 25-12-550,

DAEWOO LANOS SPORT
mari .974.000 Ft-tól

(szervokormány, alufelnik)
Szalon: 1163 Bp. Veres Péter út 15/C. (Kerepesi út folytatása)
Tel/Fax: 403-99-06, 403-14-00 http://www.daewoo.hu
Nyitva: H-P 9-18-ig, Szó. 9-12,30-ig
Szerviz: 1163 Bp. Batsányi J. u. 47. Tel: 403-02-12

Az Újszász utcai
BARKÁCSBOLT
kis- és nagykereskedése
VÁRJA VÁSÁRLÓIT

Bp. XVI. Újszász u. 95.
(a Diszkont mellett)

NYITVA:
hétfőtől péntekig 8-17,30-ig
szombaton 8-13-ig

Tel: 407-2059

Gál Károly

TV-VIOSO
S2WVI2

XVI.Kolozsu.41.
Tel: 408-6842

XVI. László u. 3.
Tel: 403-3053

NYITVA: H-P 8-17 óráig
Nyugdíjasoknak és törzsügyfeleinknek
10% kedvezmény a munkadíjból

VÁLLALKOZÓK
MULTIMÉDIA-DATA-AUDIO-CD készí tés, CD-írás! Fénykép, irat, könyv, gyűjte meny rendszerezés, archiválás. Mikroba rázdás hanglemezek rögzítése CD-re, ka zettára. Papírbolt: M-föld, Bökényföldi út 57.
Telefon: 404-9111
AUTÓKÁRPITOZÁS BŐRBŐL! Telefon:
409-3599
IFJUPAROK FIGYELEM! Esküvői menük
már 1600 Ft-tól, italt, süteményt, tortát
lehet hozni. Tel.: 251-9545/105 mellék,
405-6791
Mészáros FOTÓ - igazolvány-, esküvői-,
tabló-és tárgyfotók készítése. Helyszínre is
megyek. 1165 Bp. Szabadság u. 14. Tele fon: 403-6924 (Kedden zárva!)
BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS a Papír-írószerNyomtatványboltban: M-föld, Bökényföldi
út 57. Tel: 404-9111
FOGSOROK készítése és javítása, külön böző fogtechnikai munkák elkészítése rö vid határidővel, garanciával. Kunze Cla usné, XVI. M.föld, Ólom u. 8. T: 403-7385
MODERN ÉS STYLBÚTOROK kárpitozását, felújítását vállalom. Benedek Béla kár pitos, 1162 Bp. Hermina út 25. T: 405-3247
KÉPKERETEZÉS-TÜKRÖK! Bella Ráma
Képkeretező, Sashalom, Pósa L. u. 45. Te lefon: 404-1241
BT-k TELJESKORU KÖNYVELÉSÉT
vállaljuk referenciával, havi 8.000 Ft-tól.
Capital Group Kft. Tel: 407-4334
KÖNYVELÉS, TB-ügyintézés Bt-k, Kft-k re szere, akár visszamenőleg is (számítógé pes feldolgozás 7000 Ft/hótól). Magánsze mélyek adóbevallás készítése. Tel: 4057587 (18 óra után)

délyeztetéssel. Udvardy László épületgé pész mérnök, tel: 409-5021
CSALÁDI HÁZépítéstJlletvebármilyenépí tési munkát, burkolást is vállalok, referenci ával. Tel: 405-2729,06-20-9435-612
SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS! Czigány Ernő,
1162 Bp. Szent Imre u. 119. Tel: 405-2418,
405-1840 (1998.09.1-től a XVI. kerületben
szennyvízszállításra jogosultvállalkozó.)
CSATORNABEKÖTÉS, vízelvezetés telken belül. Tel: 405-7262,405-3075
FŰNYÍRÓK, SZIVATTYÚK, villanympto rok, lakásszellőzők szakszerű JAVÍTÁSA
(orosz búvárszivattyú is). Tartalékalkatrészek árusítása betonkeverőkhöz. 1147 Bp. Fűrész u. 35. Tel: 222-0255
BOSCH, HILTI ÉS KANGO vésők, fúrók,
flexek, csiszolók, fűrészek, parkettcsiszoló,
fűkasza, stb. kölcsönzése. UTÁNFUTÓ
gyártás, javítás, kölcsönzés. Bp. XVI. Új szász u. 31. T: 403-3213,06-30-9406-277
VILLANYSZERELÉST, KAPUTELEFON
szerelést vállalunk. Tel: 405-2875
VILLANYSZERELÉS! Családi házak sze relése, felújítása, hőtárolós kályha javítása,
alkatrészeladás. Tel: 06-20-9352-138
ÉPÜLETI MUKOVEZES: lépcsők, lába zatok, könyöklők, padlók, erélyszegélyek
műkövezését, valamint padló- és falicsempe felrakását is vállalom. Tel: 3630402,06-30-9514-492
CSERÉPKÁLYHA és KANDALLÓ építését,
bontását, átrakását vállalom. Tel: 06-28447-195 (18h után)

BIZTONSÁGTECHNIKA- ablakrácsok, fő lyosóleválasztás, erkélybeép'rtés, kerítések, kapuk készítése, hevederzárak szere lése. Sulyok Zoltán biztonságtechnikus, tel:
KÖNYVELŐIRODÁNK vállalkozók, Bt-k, 410-5428,06-30-9415-280
Kft-k könyvelését, TB-ügyintézését, bér- LAKATOSMUNKÁK - rövid határidővel. Te számfejtésétvállalja! T/Fax: 425-12-78
lefon: 407-0343,06-20-9828-860
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ teljes körű
LAKATOSMUNKÁK: erkélybeépítés, bizügyintézést, könyvelést vállal. Megtisztelő
tonsági rács, kerítés, kapu, lépcső, előtető,
érdeklődését várom: 403-1493
stb. készítését vállalom. Tel: 420-7469 (délután), 06-309-668-690
EGYÉNI ÉS TARSAS vállalkozások ügy LAKATOSMUNKÁT, JAVÍTÁST is vállalok!
vitelét vállalja kft. szervezéssel, tanács Lépcsők, korlátok, ablak-, ajtórácsok, záradással (képviselet, bér- és munkaügy,
és kapujavítás, stb. Tel: 06-30-9643-521
stb.). Tel: 06-30-919-8106
(egész nap), 409-4408 (este)
KÖNYVELŐ ÉS ÚTNYILVÁNTARTÓ prog FEMSZERKEZETI MUNKÁK kivitelezéramok számítógépre. Tel.: 280-5810
sét rövid határidővel vállaljuk (ajtórácstól
TELJESKORU ÜGYVITELI szolgáltatást
a tetőszerkezetig). Tel: 409-0872,06-20(könyvelés, bér, TB) vállalok Kft-k, Bt-k,
9346-367
egyéni vállalkozók részére, visszamenő DUNAI SÓDER, homok, termőföld, kőpor
lég is. Reális áron, garanciával. Telefon:
szállítása, gépi földmunka, konténeres sitt 405-9104,06-30-9339-127
szállítás, önrakodó darusautó. Tel: 06-309440-308,400-9500, Krekács
ÉPÍTÉSTERVEZÉS 1161 Rákóczi u. 124.
Tel: 405-5060,06-30-9271-828

TETŐJAVÍTÁS, TETŐFELÚJÍTÁS, tetőszerkezetek, tetőfedőmunkák készítése,
felújítása. Szigetelt tetők készítése, javítá sa. Bádogos munkák készítése, javítása.
Tel: 257-5191,06-30-9775-788

ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS! Családi házak,
tetőtérbeépítések tervezése, engedélyeztetése. XVI. Becő u. 20. Tel: 407-3650, ÁLMENYEZET SZERELÉST, gipszkartoKővári
nozást, szőnyeg- és PVC-ragasztást, hi degburkolást, festés-mázolást, tapétázást
TERVEZÉS: központi fűtés, víz, csatorna,
gáz és klímaberendezés tervezése enge - vállalok. Tel: 405-8749,06-20-982-8632

AJÁNLATAl
PARKETTÁZÁST, CSISZOLÁST, lakkozást, PVC-, szőnyegpadló ragasztást válla lök garanciával, közületek részére is! Tele fon: 403-3070
PARKETTÁZÁS, CSISZOLÁS, lakkozás,
szőnyeg-, PVC-, parafa-ragasztás szolid
áron, szakszerűen. Munkafelvétel: 4057434,06-20-9756-543

fürdőszoba-lefolyóktisztításafalbontás nél kül, korszerű gépekkel azonnal, hétvégén
is! Tel: 228-6193,06-30-9210-948

ASZTALOS VÁLLAL mindenfajta asztalosmunkát, kisebbeket is. Szalagparketta lerakást is vállalok. Tel: 409-1195

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatorna tisztítás
és karbantartás.mindennap. 405-4525 Mar csányi László, 1162 Attila u. 95.

REDŐNY, ROLETTA, SZALAGFUGGÖNY, reluxa, szúnyogháló, harmonika ajtó készítése, javítása garanciával. Tele fon: 406-1583,06-30-9429-245

GABULA BT. Elektromos háztartási gé pék szervize! DAEWOO Márkaszerviz
Bp. XVI. Ságvári u. 2. (a Világ mozival
szemben) Tel: 405-5861 -Szervizvezető
R-tel: 06-30-9424-403 - Kistarcsa, Szé chenyi u. 90. Tel: 06-28-470-115 Mosóés mosogatógépek szakszervize, régi
mosógépek felújítása, villanyboyler, hűtő gép, fagyasztó, háztartási kisgépek, hőtá rolós kályha, mikrohullámú sütő javítása.
Mikrosütők sugárzásmérése!

REDŐNY, RELUXA, HARMONIKAAJTÓ,
szalagfüggöny, vasredőny készítése, javí tása garanciával. Mészáros László, 1161
Bp. József u. 47. Telefon: 405-1899
KÖZPONTI FŰTÉS, VÍZ-, GÁZSZERELÉS
tervezéssel, szakértés! Tel/Fax: 406-5679,
R-telefon: 06-30-9405-905
VÍZ- és CSATORNASZERELÉS: csapok,
szifonok, WC-tartályok, ázások, csőtörések, vízmelegítők, nyomó- és lefolyóveze tekék javítása, fürdőszoba felújítás, hétvé gén is. Tel: 257-5191,06-30-9775-788
GAZKESZULEKJAVITAS garanciával.
Telefon: 06-30-9421-590
VÍZ, GÁZ, KÖZPONTI FŰTÉS szerelés, ja vitás. Telefon: 403-0076,06-30-9824-104
HAJDÚ VILLANYBOYLEREK SZERVIZE.
Szerelés, javítás, vízkőtelenítés, a bejeién •
tés napján, hétvégén is. Tel: 420-8883
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítását, beüzemelé •
sét és az ehhez kapcsolódó vizes munka •
kát vállalom gyorsan, megbízhatóan. Tele •
fon: 06-30-9480-982
HŰTŐGÉPSZERELŐ GYORSSZOLGÁLAT. Hűtők, fagyasztók helyszíni javítása,
ajtószigetelésekcseréjegaranciával, hét végén is. Tel: 420-4659,06-30-9422-946
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XVI. kerületi
gyorsszolgálat. Csatornák, mosogató- és
GYOGYPEDIKUR - MANIKŰR
TALPMASSZÁZS
HÁZHOZ MEGYEK - HÉTVÉGÉN IS!

Tel: 400-2569, 06-30-9919-245

HŰTŐGÉP, FAGYASZTÓ, MOSÓGÉP,
villanyboyler javítása garanciával. Papp
Pál, 1161 Bp. Sashalom u. 3. Tel: 06-209516-547, vagy 17-21 óráig: 404-9082 is.

TV-VIDEO-RADIÓ, elektromos kéziszerszámok, háztartási gépek javítása, és mo tortekercselés. 1162 Akácfa u. 62. Telefon:
405-2197
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS GARANCIÁVAL, a
hét minden napján. Telefon: 405-3553,0620-9344-874

GYÖNYÖRŰ FEHÉR MENYASSZONYI
ruhák kölcsönözhetők már 9.000 Ft-tól.
Külföldi katalógus alapján méretre varrás.
Magyaros ruhák is. kellékek, koszorús lány ruhák, elsőáldozó ruhák. XVI. Sas u.
20. Előzetes bejelentkezés: 405-4428
MÉRETES NŐI ÉS MENYASSZONYI ru hák készítése igényes szalon-minőségben.
„ÉVA MODELL" Női Szabóság. 1163 Bp.
(Sash). Szabadszó u. 30. Tel: 403-0931
CIPOJAVITAS újra megnyílt a XVI. kér.
Mátyás király u. 37-ben. Tel: 405-6029

LflKflSSZERUIZ, GYORSJflUÍTÁSOK

Gázkészülékek, WC-tartályok, csapok,
szifonok, nyomó-, lefolyóvezetékek, csőtörések javítása, duguláselhárítás
\J: 407-3891,407-2693, Ü6-30-95G8-748

SZERELVÉNY ÜZLET
Bp. XVI. Szlovák út 134.

Tel: 405-3566, 06-20-9277-818

Nyitva: H-P 7,30-17-ig, Szó: 7,30-12-ig

VÍZ-GÁZ-FŰTÉS SZERELÉSI ANYAGOK
Februári Akció

O GÁZKÉSZÜLÉKEK Junkers Kombi ZW-20:142.500 Ft, Junkers vízmelegítő W-275: 32.600 Ft; FÉG vízmelegítő V4: 34.800 Ft
Q DUNAFERR LUX N:-10% engedmény
HAJDÚ villanyboylerek
pl. DK 600/1300 19.275 Ft helyett 17.350 Ft
pl. Z120 - 37.400 Ft,
DK 600/600
9.630 Ft helyett 8.670 Ft
Z 50-28.000 Ft
O RÉZCSÖVEK pl. Sanco 015:320 Ft, 018:420 Ft, Wicu 015 bev.: 480 Ft
O 01101. oszt. P.P PVC cső 720 Ft/szál, 110/45° 340 Ft
SZERELŐKNEK, KIVITELEZŐKNEK ÁRENGEDMÉNY
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
TERVEZÉST, KIVITELEZÉST VÁLLALUNK!

Eltűnt a brifkó

A MEGTEVEDT KÉZBESÍTŐ
Szegény Posta nemcsak létszámhiánnyal küzd, hanem azzal is,
hogy az újonnan felvett emberek némelyike nem tud ellenállni a pénz
csábításának, s jövedelmét a pénzküldeményekből egészíti ki. így
történt ez a kerületi postán is a közelmúltban. Az ellenőrzés során
derült ki, hogy egyes készpénzes utalványokat nem a címzett írt alá,
hanem a kézbesítő hamisította oda a nevet, az összeget pedig zsebre
tette.
A kerületi postavezető megtette a feljelentést, a rendőrség pedig
feltételezi, hogy feljelentésben szereplőn kívül egyéb penzküldeme nyéket is elsikkaszthatott a kézbesítő. Ezért tehát kérnék azoknak a
kerületi lakosoknak a jelentkezését, akik pénzküldeményt vártak, de
azt nem kapták meg. Bejelentések tehetők a 407-8455 telefonszá mon, munkaidőben.

A fantomképeken látható két
személy, mint anya és fia, farmervásárlás ürügyén tért be a
mindenes kis üzletbe a Csömöri
út és a Rákóczi utca sarkán. Az
idős tulajdonostól többféle ruhát
is elkértek, s valamennyit felpró balta a fiú.
A kicsiny üzlethelyiségben
önálló próbafülke nincs, s a mama azt kérte a tulajdonostól,
hogy legyen tekintettel arra, hogy
a fia szégyenlős, és menjen ki az
üzletből, amíg a nadrágpróba fő lyik. Miután egy másik vevő ép pen akkor a kirakatban lévő va lamilyen árura volt kíváncsi, a
tulajdonos az anyát és a fiát ma gára hagyta az üzletben, és ki-

Digitális és analóg beltéri
egységek, fejkonverterek,
antennaforgatók, koaxkábelek,
csatlakozók és egyéb kiegészítők,
egyedi és közösségi rendszerek.
Bétacom Antenna Szaküzlet
1163 Budapest, Veres Péter út 87.
Telefon :403-7301
E-mail: betacomhead@mail. datanet. hu
Web:http://www.betacom.hu

antenna

ment a bolt elé, hogy kiszedje a
kért holmit a kirakatból.
Mire ezzel végzett, a fiú már
be is fejezte a nadrágok felpró bálását, s közölték, hogy egyik
márka sem felel meg, és eltávoztak a boltból. A tulajdonos csak
jóval később fedezte fel, hogy a
pult alá dugott irattárcája nyom talanul eltűnt, jelentősebb össze gű készpénzzel, egyéb személyes iratokkal. Nem tud másra
gondolni, csak arra, hogy a fan tomképen látható két személy le hét az elkövető, akik közül a baloldali mintegy negyven éves kő rüli lehet, kabátban és kék farmerben volt a cselekmény időpontjában, a jobboldali képen lát ható fiú mintegy húsz éves korú rá tehető, öltözködése fiatalos
volt, és szintén farmert viselt. Aki
a képen látható személyeket felismeri, jelezze a kerületi kapitányságon a 407-8455 telefonszámon, munkaidőben.

FAGYPONT
Hűtő és klímaszerviz Kft.

HŰTŐPULTOK. UITRINEK SZAKSZERVIZE
HŰTŐKAMRÁK LÉTESÍTÉSE
KLÍMÁK TELEPÍTÉSE
Tel: 405-25-80, 06-30-970-34-28

Monor és Vidéke Takarékszövetkezet
XVI. kerületi kirendeltsége

1165 Bp. Centenáriumi sétány 16.
Telefon: 403-5014
Lakossági folyószámlabetét
Vállalkozói számlavezetés kedvező feltételekkel
Betétek, értékpapírok, kölcsönök, hitelek, síb.

Pénztári órák: hétfő 8-17-ig, kedd, szerda, csütörtök 8-15-ig
(hétfőtől csütörtökig ebédidő: 12,3O-13-ig)
péntek 8-13 óráig

VESZÉLYES NŐI CSALÓ tevékenykedik a kerületben. Decemberben német turistaként két
személytől is kicsalt 40-50 ezer
forint körüli összeget azzal a me sével, hogy elromlott az autója,
és csak addig kellene kölcsön
pénz, amíg megérkezik a márka
a bankszámlára. Fedezetként
szépen csillogó aranyékszereket
szedett le magáról, és hagyta ott
zálogba — csak utóbb derült ki,
hogy a „drága aranytárgyak"
szinte semmit nem érnek.
Legutóbb egy kerületi cukrász
lett a csaló nő áldozata. Bement
az üzletbe, s elmondta a tulajdo nosnőnek, hogy a fia küldte, mert
megvette a menyasszonyának
azt az ékszert, amit már régebben szándékozott megvenni,
csak nem volt nála elég pénz, de
sebaj, mert a mama biztosan ki segíti, legalábbis a fiú ezt mondta, ezért küldte ide az üzletbe.
Miután a történet teljesen va lósnak tűnt, s a hölgy elmondott
még néhány olyan dolgot, amit
csak és kizárólag valamelyik csa ládtag tudhat (például, hogy mi
tőrtént karácsonykor a bélszínnel), a cukrász-mama hang nél kül kifizette a nőnek a fia 20 ezer
forint tartozását. Utólag derült ki,
hogy egyetlen szó sem volt igaz

KERTGONDOZÁS, GYEPESÍTÉS
Növényvédelmi munkák, kártevőmentesítés, egész éves növényápolás, gyepesítés, teniszpályák, sportpályák gyomirtása - közületeknek is!
TARCZY LÁSZLÓ
Tel: 06-60-315-958, 252-59-89

amelyreszük*
<$°^ Szórólapok
ügyviteli nyomtatványok
borítékok, levélpapírok
számlagarnitúrák, prospektusok
színesben is, A/3 méretig,
előkészítéssel együtt

1162 Bp. Hermina út 79.
Telefon: 405-2855

az egész meséből, a fia nem is
vásárolt semmit, s azt sem tudja,
ki az a nő. Megtették ugyan a
feljelentést, s a cukrász egészen
jó személyleírástadott, amelynek
alapján elkészült a fentebb látna tó fantomkép, ám azóta is azon
törik a fejüket, hogy vajon hon nan szerzett a szélhámos nő
ilyen bizalmas családi értesüléseket. A fentiekhez hasonló
ügyekben érdemes nagyon óvatosnak lenni.
BETÖRŐT FOGTAK EL munka közben a kerületi rendőrök
február 17-én délután, a Pálya
utcai lakótelepen. A gyanús társaságra egy helyben lakó figyelt
fel, és telefonon értesítette a ren dőröket, akik sikeres rajtaütést
végrehajtva egy betörőt elfogtak,
a többiek ellen pedig elrendelték
a körözést.
DUNAI SÓDER, HOMOK
TERMŐFÖLD,
GÉPI FÖLDMUNKA
KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS

KREKACS

•E? O6-3O-944O-3O8,
400-9500

niá/fiediy ne*tt csa/t a

A Madonna
Hair, Beauty Saloonban
hét
éves hagyományai vannak az
orvosi gyakorlatból átvett inten^VAR ZSUZSA

és ezen belül a cellulit kezelésnek
egyéni sajátosságoknak megfelelően.
Nagyon fontos a kezelések során a
kozmetikus elméleti felkészültsége.
Évről évre bővülnek tapasztalataink
és tudományosan alátámasztott infor mációink a hosszútávú karcsúságért
folytatott harc kudarcainak miértjeiről, és sikereinket alátámasztja Vendégeink együttműködése.
Hölgyeim! Akinek esetleg eddig
nem sikerült hatékony és hosszú távú
fogyókúrát véghez vinni, ne csügged jen! Próbáljuk meg magunkat alaposan megismerni, a fogyókúrát más
alapokra helyezni, a siker érdekében.
A hölgyek - ellentétben a „teremtés koronáival"-adottságként hordoz zák a vércsoport és örökletes adottsá gok mellett a hormon típus programját
is, ezért sokkal nehezebb dolgunk
van a fogyókúránál.
Tudni kell nemet mondani! Az
egész családnak egészséges étrendet
biztosítania saját adottságainak és ízlésének megfelelve tiszteletre méltó
feladat, de lehetséges.
Hogyan is csináljuk jól? Legyünk
„pille könnyűek"! Első lépésben szaba dúljunk meg a felesleges zsírpárnák -

tói, ebből energiát és kitartást meríthetünk.
Kombinált kezeléseink lehetőséget
nyújtanak az ellazult izomzat alapos
tonizálására, a lassú, elégtelen
emésztési folyamatok serkentésére, a
salakanyagokkal teli zsírszövet lebontására, és a laza has, far szöveteinek fiatalosra feszítésére. Kezelés a
felszíntől (cellulit) a zsírszövet bontá sán keresztül a kötőszövet feszítésén
át a legmélyebb rétegekben jelentkező
laza izmok kidolgozásáig terjednek.
A Madonna kozmetikában radikális
eredményeket tudunk felmutatni a tes tünket deformáló felesleggel szemben, 5 mélységben, egymásra épülő
módszerekkel. Lehetőségeink megen gedik, hogy különböző szituációkban
egyénre szabott és rétegenként! egy másra indikáló kezeléseket alkalmaz zunk. így a kevesebb több lehet!
Petyhüdt izomzatra: a COMPUTE RÉS MÉLYIZOM-TRAINING karcsúst tó, izom-kidolgozó, nyirok-aktíváló, sa lakmentesítő programjait a diagnózis
alapján kombináltan alkalmazzuk.
Rugalmatlan és laza kötőszövet
esetén: Az SPM-Vacupress köpölyöző
másságé a laza és zsírpárnákkal de formált területeken olvasztja, legyúrja
a zsírlerakódásokat. Ennek hatását fő kozhatja az ULTRAHANG zsírbontás,
mely különösen jól bevált a lovagló nadrág szindróma kezelés eredményességében.
BODY WRAPPING - aromatherápiás testtekercselés módszer az
általános salakmentesítés és cm-ek -

Hölgyek hormonális alkata szerinti jellemzők
Hormonális alkat

Domináns szerv

Jellegzetességek

Thyroid, maneken alkat
Vékony, nem hízékony

Pajzsmirigytúlműködés

Sok-sok vitamin,
Gyors metabolizus,
érzékeny idegrendszer természetes ösztrogén
tarttalmú élelmiszerek

Gyanecoid - körte forma
erős has, csípő jellemzi,
végtagok nem híznak

Magas ösztrogénszint

Gyermekszülésre
determinált alkat,
cellulit hajlam

Reggeli fogyasztása hasznos
lenne, az éjszakai étkezés mellőzése mellett, a gyors, koplalásos
fogyókúra soha nem eredményes

Lymphoid - egyenletes
súlyeloszlás és hízási
hajlam

Nyirokrendszer
lassú működése,
puffadási hajlam

Lassú metabolizmus

Vesét erősítő és folyadék
kiválasztását javító teák

Hajlam a cukorbetegségre, szív- és
érrendszeri betegségek,
magas vérnyomás

Vegetáriánus életmód, kevés
koleszterin, kevés telített zsír
és só fogyasztása, amely csökkenti az androgén-termelést

Androgén - atlétikus alkat Androgén és kortizon
túltermelés a mellékerős vállak, csípő feletti
vese által
részre hízékony

Hasznos

Hölgyek vércsoportja szerinti jellemzők
Vércsoport

Domináns kialakulás Jellegzetességek

Hasznos

0 - Vadász

Intenzív fizikai teherbírás,
Ősi időkben alakult ki,
jó vezetői képességek, magas
az izomzat enyhe savasodása számára nem káros gyomorsav-szint, hatékony
metabolizmus, erős emésztő
és immunrendszer

Sovány vörös húsok, fehérjék
(hormon és antibiotikum mentes
házi tenyésztés), jód fogyasztása
(pajzsmirigy működésére jótékonyan hat), B, K vitamin Calcium

A - Földműves Nyugodt természet,
az izomszövet bázisegyensúlya lúgosabb
B - Nomád
0 + A közötti
tulajdonságok

Alacsony gyomorsavszint,
sensitiv immunrendszer,
jó stressztűrő képesség

Toleráns immunrendszer, Életerős, talpraesett,
túlélő típus,
jó alkalmazkodási
rugalmas és kreatív
képesség

Vegetáriánus étrend, gabonafélék,
természetes antioxidánsok fogyasztása, B, C, E vitamin,
Calcium, Vas
Hús, tejtermék és növényevő,
Magnézium, Ginko, Lechilin
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ben történő fogyás leghatékonyabb
módszere. Ennek során lehetőségünk
van a zsírsejtekben felhalmozódott sa lakanyagokat zsírbontó enzimek, illő olajak keverékével és szorító nyomás sál a keringésbe juttatni, és az anyagcsere folyamatokkal kijuttatni a szer vezetből.
Ebben a szakaszban nem szüksé ges diétáznia. A víz márpedig nem
hizlal, mivel kalóriaszegény és evés
előtt kifejezetten csökkenti az éhség
érzetet.
Fontos! A szervezet egészséges
életfolyamataihoz elengedhetetlen
ásványi anyagokkal dúsított napi 2
liter folyadékot már most fogyassza el.
így lehetőségünk van a zsírokat ásványi anyagokra cserélni, és nem terhel jük a vesét visszaépülő méreganya gokkal.
Aroma-therápiával dúsított Energi zált oxigén inhalációval biztosítjuk az
optimális sejt anyagcserét és a saját
zsírokat lebontó és energiává alakító
folyamatok tökéletesebb működését.
Ennek hatására tovább javítjuk a saját
zsírlebontó folyamatokat, és a szerve zet termelni kezdi a rendszeresen
sportoló emberekre jellemzően a serotonin hormont. Energiát ad, ettől jó
hangulat, elégedettség és boldogság
érzésünk lehet.
Az egészség a legdrágább kincsünk. Elgondolkodtató, hogy az
egészséges ember mit tehetne még
ezen állapot fenntartása érdekében?
A kívánt eredmény elérése után
az adottságok és helytelen étkezés
diszharmóniája okozta lerakódások
visszaépülése, és súlyfelesleg elkerü lésére kozmetikai diagnózis alapján
személyre szabott diétás étrenddel se gítségére lehetünk.
Az egészséges étkezés alapja,
hogy szembe állítjuk a hormonális ál Kezelés előtt...

kát és a vércsoport szerinti specifikus
jellemzőket, és amely élelmiszerek
mindkét adottságnak megfelelnek,
ezeket ajánlhatjuk állandó fogyasztás rá. így kizárhatjuk a szervezetünk szá mára méregként ható anyagokat.
A hölgyek hormonális adottságaik
alapján 4 féle típusba sorolhatók. Test formánk és súlyunk domináns hormo nunkhoz kötődik, és genetikusán meg határozott. A különböző testrészek eJ osztódási aránya mind a 4 testformá bán különbözik, magasságunktól füg getlenül.
A testformáló diéta az egyedi test formát és hormonfelépítést illeszti egy be azokkal az ételekkel, melyek stimu lálják és helyreállítják a szervezet me tabolizmusát (az a képesség, mely a
kalória elégetésének sebessége és in tenzitása)
Tehet egy próbát Ön is, ha meg •
oldatlannak tűnő egészségi problé máin szeretne változtatni.
Az Őnagysága január 3. heti számában megjelent cikkünkben bemu tattunk egy hölgyet, aki a fogyókúrás
kozmetikai kezeléseink végére gyönyörűen átalakult és lefogyott. Elért
eredményeit remekül őrzi, az új,
egészséges étrend mellett. Ülő műn kaja és hízási hajlama mellett végre
nem kell koplalnia, csak helyesen táp lálkozik. (A cikkben szereplő fotók len tebb láthatók.)
Ha Ön is kedvet kapott egy igazi
tavaszi megújulásra és átváltozásra,
segítségére lehetünk az alábbi telefonszámon: 345-80-55, 345-80-66
MAGYAR ZSUZSA
speciálkozmetikus,
smink és maszkmester,
hajgyógyász
Madonna Hair-, Beauty Saloon.
Mammut Üzletház Bp. II. Retek u.
(X)
... kezelés után

Holdvilág
Kamaraszínház
1161 Ságvári u. 3.
Tel: 405-8759
Február
25-én és 26-án 14.30 órakor
Segítség, ember!- musical gyerekeknek
26-án és 28-án 19.00 órakor
Piotr Ohey mártíromsága, avagy tigris
a fürdőszobában (Mrozek színműve)
Március
3-án 15 órakor, 5-én 17 órakor és 6-án
19 órakor: Piotr Ohey mártíromsága,
avagy tigris a fürdőszobában
4-én 17 és 20 órakor: Május (Szép Ernő)
11-én 20 órakor és 14-én 15 órakor:
Ma este babám... (Kabaré a századelőről)
12-én, 13-án, 18-án,19-én 14,30-kor
Segítség, ember
12-én 20 órakor: FILMKLUB
13-án 20 órakor: A White Voodoo
ütősegyüttes egzotikus koncertje
20-án 19 órakor:
Paravágy-a ZUG Pantomim Színház
vendégjátéka
21-én 15 órakor: Képzelni lehet
26-án 19 órakor: Papírvirágok

KUTYA ÉS CICA

KOZMETIKA

a Mátyásföldi
Állatorvosi Rendelőben
H65Bp. László u. 46.
Bejelentkezés: 403-0488
06-30-9314-419

N. l. R A

Vendégünk: Koltai Róbert
A Holdvilág Kamaraszínházban februártól havonta Koltai Ró bért filmjeit bemutató filmklub jé lentkezik a színház főrendezőnő jé, Koltai Judit szervezésében.
Elsőként - február 6-án - a „Só se halunk meg" című alkotást
nézhette meg a közönség, mely
örömmel fogadta a népszerű mű vészt.
— Ön igen elfoglalt ember.
Nemrég fejezte be Vámos Miklóssalközös filmjét a szárny ászé gett tanárról, emellett rendez és
a színpadi szereplés is leköti. Ne hezen sikerült időt szakítania erre
a találkozásra?
-Valóban sokat dolgozom, de
mindig jólesik, ha az emberek, a
közönség kíváncsi rám, illetve
munkámra.
- Egyforma örömet érez, amikor filmjeit tízezrek csillogó múl tiplexekben csodálják, illetőleg,
ha egy régi, egyszerűbb vetítőié rémben húszegynéhány ember
sírja-kacagja őket végig?
—Sikernek érzem az utóbbit is,
főleg, ha figyelembe vesszük,
hogy — jelen esetben — a Sose
halunk meg című filmemet a 30.
Magyar Filmszemle alkalmából

Nőnapi megrendelést
•É" felveszünk "É1
H:
Siti 8~lB-íg,:
:
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FAIPARI ÁRUHÁZ
1161 Budapest, Rákosi út 131.
(Bejárat a Sándor u. felől)

előző este vetítette a Magyar Te levízió.
—Ismeretes, hogy nem először
jár kerületünkben, hiszen a fent
említett film egyes jeleneteit itt
forgatták. Még egy közös szálat
fedezhetünk fel: húga, Koltai Ju dit a XVI. kerület színházának
vezetője. Rendezői kérdésekben
kikérik egymás véleményét?
— Ha látom őt játszani vagy
rendezni, mindig elmondom a ve leményemet, meglátásaimat.
- Többek között testvére ötlete
volt ez a filmklub, mely talán lég személyesebb hangvételű munkáját tűzte műsorára indulásként.
Hogyan született ez a film?
— Nógrádi Gáborral már több
éve dolgoztunk egy történeten,
ami egy vállfaárus viszontagságos kalandjairól szólt. Ezzel pár huzamosan még Kaposvárott fel keresett egy asszisztens, aki el
tudott volna képzelni engem film rendezőként. Eleinte még egy
másik filmről volt szó, de Sinkó
Péterrel megvitatva ezt a dolgot
kiderült, hogy mégis inkább a mi
Vállfás történetünkből készülhet ne film. Ezután őrült pénzfelhaj tási akcióba kezdtünk, és emlékszem: hétfőre kellett volna öszszejöjjön az összeg, pénteken
még hárommillió hiányzott. Telje sen úgy állt a dolog, hogy ugrik
az egész, ráadásul szombaton
még meghívtak Balassagyarmatra, amolyan beszélgetős estére
egy halottlátó asszony, Bíró Ica
(alias Metallady) és Juhász Judit
akkori kormányszóvivő társaságában. A műsor után Judittal be szélgetve szóbakerült, hogy mi -

ULTRAHANG
Vizsgálat - 3OOO,- Ft

(Máj, epehólyag, vese, hasnyálmirigy,
lép, kismedencei szervek vizsgálata

Tel/Fax: 405-6762
EGYEDI MÉRETŰ ÉS FORMÁJÚ
AJTÓK, ABLAKOK, BEÉPÍTETT ÉS KONYHABÚTOROK

1165 Bp., Centenáriumi stny. 24.
Bejelentkezés: dr. Horváth,
Tel: 404-4309

GYÁRTÁSA
KERTI BÚTOROK ÉS PAVILONOK REKLÁMÁRON!
BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS, KIVITELEZÉS
(üzletek, irodák, vendéglátó egységek, lakások)
LÉPCSŐK GYÁRTÁSA, ÉPÍTÉSE
Bútorlapok, konyhai munkalapok,
farostlemezek táblában és méretre szabva
Lambériák, bútorvasalatok, pozdorjacsavarok, élfóliák
NAGY V Á L A S Z T É K B A N
Nyitva: H-P 7-17-ig, Szombaton 7-13 óráig
A FELÚJÍTÁS ALATT IS ZAVARTALANUL

ÜZEMELÜNK!

AKKUMULÁTOR

Motorkerékpár,
személy- és tehergépkocsik
összes típusához
Perion, Várta, Bosch, Banner,
Hoppecke, Fiamm, Topla,
Exide, Dinamika, Optima
1 - 2 - 3 év garanciával
XVI. Veres P. u. 161.
T: 407-3908, 06-30-9498-104
XIV. Fogarasi út 95/2.
Tel: 223-5747

lyen problémával küzdünk, mire
ő nagyon kedvesen felajánlotta,
hogy levélben megkeresi Pősze
Lajost, a Szerencsejáték Rt akkori igazgatóját. Ezt megelőzően
mi is próbáltunk szponzornak fel kérni az Rt-t, de csak Juhász
Judit segítségével sikerült közel
jutnunk a vezérigazgatóhoz.
Úgyhogy, ha nem megyek el Balassagyarmatra, akkor valószínűleg nem készült volna el Gyuszi bácsi története.
— Gyuszi bácsié, vagyis az ön
nagybátyjáé. A film bemutatójakor rengeteg interjúban mondta
azt, hogy a történet: „teljesen
személyes élményeken alapul,
ebben a filmben benne van az
életem, az én bűneim, a szeren csejáték-szenvedélyem. "Máskor
úgy nyilatkozott, hogy kizárólag
az alapmotívumok valósak, nagy
része mese.
- Ez utóbbi fedi a valóságot.
Gyuszi bácsi csak szellemében
ihlette filmbeli mását. Az életben
egyébként egészen másként fes tett: magasabb termetű, mélyebb
hangú volt az általam alakított
figuránál. De a képbe beleillett,
hiszen a kép olyan, amilyenre mi
tervezzük. Olyan lett, ami a film nekjól áll.
— Mi volt a célja ezzel a film mel?
— Én csak egy történetet akar tam elmesélni, úgy, ahogy azt én
mesélem.
Tóth Annamária
Koltai Róberttel legközelebb
1999. március 12-én este 20
órakor találkozhatnak az érdeklődők, a Holdvilág Kamaraszínházban. Ekkor „Szamba"
című filmjét vetítik majd.

K-OROM
STÚDIÓ

ahol műköröm alapanyagok
kis- és nagykereskedése,
illatszer kiskereskedés,

valamint pedikűrös, manikűrös

és műkörmös várja vendégeit
Továbbra is rendelkezésükre állunk
a FOTÓ-PORST széles fotó
és híradástechnikai választékával
valamint CD üzletünk kínálatával
1156 Bp. Kontyfa u. 2.
(Újpalotai vásárcsarnok mögött)
Telefon: 417-5737

CINKOTAN ALAKULT 1919-ben, s rövidesen fióküzlete is
lett Árpádföldön, kettőjük havi forgalma mintegy 1 0 ezer
pengő volt a 30-as években. Mindkét üzlet a saját házában
székel. Elnöke Ádámffy Pál nyugalmazott iskolaigazgató,
ügyvezető Ájrány Károly ny. főtisztviselő, a felügyelőbizottság elnöke Blatniczky Jenő evangélikus lelkész. A szervezet
neve található keresztrejtvényünk 1. és 2. részében.
A megfejtéseket március 10-ig kérjük levelezőlapon beküldeni postacímünkre: H-H 1631 Bp. Pf. 6. A helyes megfejtők
között 1 elemes faliórát, 2 féléves Helyi Hírek előfizetést
valamint 5 ajándékcsomagot sorsolunk ki
A régi sashalmi vendéglőről
feljegyezték, hogy egyik szobája bán a trianoni országcsonkítás
ellen tiltakozó revíziós szobát
rendeztek be Országzászlóval,
irredenta szobrokkal, s kiállították a revíziós mozgalom vezetői nek arcképét. Itt tartotta összejö vételeit a Revíziós Asztaltársaság és a Pestkörnyéki 'Bélyeg
gyűjtők Egyesülete. Göttler
Lászlóné KIOSZK vendéglője
volt megtalálható keresztrejtvé nyünk 1., 2. és 3. részében
Nyerteseink a következők:
elemes faliórát nyert Várszegi
Istvánné (Sasszem u.), féléves
Helyi Hírek előfizetést nyert Mar jai István (Csinszka u.) és Börzsönyi Tibor (Kenéz u.). Ajándék csomagot nyert Komár Imréné
(Mészáros J. u.), Adámy József né (Orsika tér), Győrvári József
(Sarkad u.), Bencze Ákos (Rózsa
u. és Gubek Judit (Cinke u.). A
nyeremények átvételének módjáról levélben küldünk értesítést.
Nyerteseinknek gratulálunk, 'olvasóinknak további jó szórako zást és sok szerencsét kívánunk!
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képző
Keverőcső
(elektr.)

Reál-Sansz Kft.

Telefon: 405-1760
Széles ügyfélkörrel rendelkező

KÖNYVELŐ
IRODA

VÁLLALJA egyéni és társas
vállalkozások alapítását, adóbevallás- és mérlegkészítését
teljeskörű ügyintézéssel,
adótanácsadással
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Afrikai
XVI. Pálya u. 129.
főváros
Tel: 405-7481, 06-30-9489-309 1Információs
CB: AM1 - Pálya Autósbolt 1 világháló

1162 Bp. Hermina'út9.
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Szimba

lü ftllaíorvosi
Rendelő
Dr. Mezősi László
állatorvos
Bp. XVI. (Mátyásföld) Diósy L. u. 43.
Tel: 407-2019

Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök 17-19-ig
SZOLGÁLTATÁSOK
- Belgyógyászati, sebészeti, szülészet' ellátás
(műtétek is)
- védőoltások (veszettség ellen is)
- röntgen
- csípőizületi diszplázia szűrés
- baleseti elsősegélynyújtás
- ultrahangos fogkőeltávolítás
- egzotikus állatok ellátása
- díszmadarak ivarmeghatározása endoszkóppal
- labor vizsgálatok
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ELEKTROMECHANIKAI
GYÁRTÓ, KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
1163 Budapest,
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel: 403-4612, T/F: 404-0014

NYOMDAI TEVÉKENYSÉG:
Igényes color kiadványok,
irodai nyomtatványok, naptárak, címkék
készítése magas színvonalon,
rövid határidővel, korrekt árakkal.
FULL SERVICE!

