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ÖSSZEÁLLÍTÁS A HELYBEN TÖRTÉNT SOROZATGYILKOSSÁGOKRÓL

Négyes gyilkosság a Katóka utcában
JZENTMIHÁLYI RÉMTETTEK ÁrpáJföMi hármas gyilkosság
A LEFEJEZETT ÍA&HALMI flQtfFTEiTEK TÖRTÉNETE
7-8-9. oldal

A mátyásföldi kőoroszlán
hiteles története

Milyen teljesítményt nyújtanak
a

HH-Infó

kerületi Iskolák?
4-5. oldal

Elfogták az autótolvajokat
6. oldal

Hogyan riasszunk szatírt?
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HH-Infó

Hátoldal

Dr. Stehlich Gábor
osztályvezető főorvos

Bőr- és nemigyogyászat,
kozm etológia,
allergológia és immunológia
GARÁZSKAPU AKCIÓ
meghosszabbítva szept. 30-ig

* garázs és kertkapuk távirányítható motorokkal
* Redőnyfelhúzás-gátló, kapualkatrészek:
kerekek, zsanérok toló-, és nyíló kapuhoz
* kültéri elektromos fűtőkábelek
* kézi és motoros ablaknyitók magas ablakokhoz
» vezetékes és rádiós lakásriasztók, kamerás
megfigyelőrendszerek
» vezeték nélküli csengők.kaputelefonok
»kézi és motoros mozgatású parkolásgátlók
* sorompók, beléptető rendszerek
KÉTSZÁRNYÚ KAPUNYITÓ SZETTEK
szept. 30-ig a készlet erejéig 64 600 Ft+áfától

Dr. Kozma Zsuzsanna
főorvos

Mozgásszervi rehabilitáció
belgyógyászat, akupunktúra
foglalkozásegészségügy

Rendel: hétfő, csütörtök egész nap
Rendel: péntek 16-17-ig
06-20-9390-730 <=3 Bejelentkezés £=> 06-30-9909-830
Bp. XVI. Prodám u. 18. Tel: 407-2256
www.stehlich.info.hu

Mi már FELKÉSZÜLTÜNK a hidegre!

idrágok, dzsekik, felsőrészek nagy választékban!

Bemutatóterem: 1163 Bp. Veres Péter u. 48.

(a Sashalom HÉV-megáliónál) Nyitva: H-P 9-17-ig

SZÍV- ÉS ÉRBETEGEK SZAKRENDELŐ]E
Bp. XVI. Újszász u. 56. Tel: 403-2867

DR. TONELLI MIKLÓS
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, visszérbántalmak, magas koleszterinszint
korszerű és eredményes kezelése - klinikai háttérrel
Bejelentkezés: 06-30-961-61-90 (dr. Tonelli), 06-30-934-36-29 (dr. Vértes)

fc.*'

EXKLUZÍV

-.«!

PUGGÖNYSZALON

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

^iwis -Polgár

1164 Bp. Ostoros út 67/A.
fTelx£0ÍJ-1305, Fax: 400-1304

DR. IVANYI JUDIT
GAVALDA ZOLTÁN
FOGSZAKORVOS
FOGTECHNIKUS
RENDEL:
^^M^M*^
NYITVA:
Hétfőtől csütörtökig
Hétfőtől csütörtökig: 9-18-ig,
Péntek: 9 13
16-18 óráig
TELEFON: 403-0801
' -'9
1163 Bp. Sashalom, Datolya u. 20. (Saját parkoló)
Tömés, húzás, pótlás, fogsorok készítése, javítása egy helyen
Fogászati röntgenfelvételek készítése, ultrahangos fogkőeltávolítás

Víz a pincékben

Konyhatüzek
Augusztus 12-én délben az
Istráng utca 71/A. alatti családi
ház konyhájában lévő elektromos tűzhelyen ottfelejtették a feltett sütőolajat, ami túl h évül és
után begyulladt. Elégett a páraelszívó, faliszekrény, munkaasztal,
az ablakon a reluxa. A tulajdonos
sajátkezűleg oltotta el a tüzet.
15-én délelőtt tízkor a Huszár
utca 13-ban voltak feledékenyek:
a tűzhely sütőjében felejtett étolaj hatalmas tömény füsttel borította el a konyhát és a ház többi
részét is. A sütőedényt - ami
egyébként nem kapott lángra - a
tűzoltók szedték ki.
Szintén étolaj okozott galibát
16-án este a Simándi utca 8-ban.
A gáztűzhelyen hagyott olaj,
meggyulladt a teflonsütőben, a
tűz átterjedt az elszívóra és a
konyhaszekrényre. A lakók a gáz
elzárása után vízzel eloltották a
lángokat, majd utólag értesítették a tűzoltókat.

Tűz a galvánüzemben
A Cziráki út 26-32-ben lévő
AUTER Kft területére augusztus
13-án reggel hat órakor riasztották a tűzoltókat. A 25x12 méteres, panelből épített galvanizáló
soron elhelyezett 270 literes kádba merülő fűtőpatron gyulladt ki
túlmelegedés következtében. A

dolgozók áramtalanítás után
porral oltóval oltották a lángokat.

Égő gaz

tó a Rózsa és a Rákosi út sarkán.
A forgalmi akadályt képező
kocsikat, így a felborult Ventót is
tűzoltók távolították el az úttestről.

A Nagyvázsony u. 1. szám
alatti családi ház 50 nm-es pincéjéből augusztus 28-án 10 órakor
szivattyúzták ki a fél méter magasan álló esővizet.
21-én reggel kilenckor a Bekecs utca 45-ben mentesítették a
víztől a pincét, ahol az 40 cm magasan állt.

A Naplás utca 1. szám térséMeggyulladt raklapok
gében kb. 50 nm területen égett,
Az Újszász utcai volt orosz lakfüstölt az összehordott szemét,
Téves riasztás
gaz augusztus 12-én a koradél- tanya területén meggyulladtak a
utáni órákban. Hat tűzoltó kézi- kb. 200 nm-en tárolt fa raklapok
Augusztus 13-án de 11 órakor
szerszámokkal fojtotta el a tüzet. szeptember 7-én este fél tízkor. A téves riasztásra vonultak ki tűzoltűz veszélyeztette a közeli raktár- tóink - a kihívott rendőrökkel
Faágveszély
épületet, ahol gépkocsikat, fa- egyetemben - a Lucernás utca
Augusztus 12-én du 6-kor 14 anyagokat tárolnak. Az oltásban 1 -be. Tűzre utaló nyomokat nem
leltek.
tűzoltó működött közre egy leha- 31 tűzoltó vett részt.
sadt faág eltávolításán a Veres
Péter út 81. sz. előtt. A 30 m maMEGHÍVÓ
gas nyárfának egy 15 cm vastag
Az ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt. 4. számú területi kirendeltága himbálódzott az út felett, vesége a tavalyihoz hasonlóan, egész napos szabadtéri talákozót renszélyeztetve a járókelőket.
dez. A rendezvény célja, hogy üzletkötőink, kárszakértőink, ügyfélszolgálati munkatársaink válaszoljanak a vendégek biztosítással
Rövidzárlat
kapcsolatos kérdéseire, és együtt eltölthessünk egy kellemes napot.
A Köztársaság útja 12. szám
Helyszín: Budapest, XVI. kerület, Erzsébet-liget (a volt szovjet terüalatti családi ház fürdőszobájálet,
Hunyadvár utcai bejárat) Időpont: 1999. szeptember 25.10-18 óra
ban rövidzárlat miatt kigyulladt a
Ezen esemény keretében ügyfeleink gyermekei számára fotóvervillanyboyler. A tűz - amit a tulajdonosnak sikerült vízzel eloltania senyt is hirdetünk, melyre „Humoros pillanatok emberekről, állatok- átterjedt az ajtófélfára, kapcso- ról" címmel saját készítésű felvételeket várunk. A legszellemesebb fotókat ajándékokkal jutalmazzuk, és kiállítjuk ügyfélszolgálati irodálóra, szekrényre.
inkban. A fotókra kérjük ráírni alkotóik nevét, életkorát és címét.
Baleseti mentés
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kovács Róbert
Bárdos László
Szeptember 3-án 15 óra után
Értékesítési Igazgató
Üzleti Igazgató
összeütközött egy VW-Vento és
egy Mercedes 200 D személyau- Ezen meghívó a tombolán való ingyenes részvételre Jogosít, hozzák magukkal!

DIEGO
170X230 CM-ES

SZŐNYEGEK
4 M SZELES

PARKETTA

HOL

PADLOSZONYEGEK U*J V FT/„™

Ingyen:
alátétfólia,
lerakókészlet,
videokazetta

FT/M'-TOL

A SZEGES ÉS A HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS INGYENES!
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SASHALOM, VERES P. ÚT 11/B
A HÉV NAGYICCÉI MEGÁLLÓJÁNÁL

TEL.:403-95-63

HELYI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK
Augusztus 13-án, 08 óra 05 perc
R. Z. (33) az általa vezetett
személyautóval az Ostoros úton
közlekedett a Szabadföld út felől
a Csömöri út felé. A Fenőkő utca
kereszteződésének magasságában áttért a szemközti forgalmi
sávba, ahol ütközött egy vele
szembe jövő teherautóval, amely
az árokba borult. A figyelmetlen
vezetőt sérüléseivel a Koltóiba
szállította a mentő, a kocsik kára:
800.000 Ft.
Augusztus 14-én, 08 óra 45 perc
N. P. (27) autójával a Batthyány utcáról a STOP-táblát figyelembe nem véve haladt be a
Rákosi úti kereszteződésbe, és
összeütközött egy neki jobbról
érkező személykocsinak. A karambolban egy fő súlyosan, kettő könnyebben megsérült, a kocsik kára: 1.600.000 Ft.
Augusztus 17-én, 18 óra 55 perc
B. K.-né (44) a Demeter utcában alkoholos állapotban vezette
autóját az István király út felől a
Veres Péter út felé haladva. A
3-5. számú ingatlannál a jobboldali kerítésnek ütközve felborult.
A vezető és utasa könnyű sérülést szenvedett, az anyagi kár kb:
600.000 Ft.
Augusztus 24-én, 15 óra 35 perc
V. J. (15) segédmotorkerékpárral közlekedett a Budapesti
úton a Rákóczi utca felől a János
utca irányába. A János utcai kereszteződésnél meg akart előzni
egy személyautót, amely már

GÉP! FÖLDMUNKA
KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS

O6-3O-944O-3O8,
40O-950O

zsef utcai kereszteződésnél a
jelzőlámpa zöld
jelzésénél balra
akart bekanyarodni, eközben
nem biztosított
elsőbbséget egy
neki szemből jövő és egyenesen
továbbhaladni
szándékozó személyautónak, és
frontálisan ütHelyszínelés a Rákosi út és a Rózsa utca ke- köztek. A karamreszteződésében. A Mercedes lassítás nélkül bolban Sz. A. fejhajtott a védett főútvonalra
sérülést, utasa
arcsérülést, a
irányjelzés mellett megkezdte a vétlen sofőr lábsérülést szenvebalra kanyarodást. A karambol- dett, a kocsik kára kb. 160.000
ban a motoros agyrázkódást forint.
szenvedett, az anyagi kár kb:
Augusztus 30-án, 16 óra 20 perc
110.000 Ft
M. K. J. (43) személyautóval
Augusztus 25-én, 22 óra 10 perc
közlekedett a Metró utcában a
Ismeretlen személy ismeret- Batsányi utca felől a Keringő utlen rendszámú személyautóval a ca irányába. A Metró és a Főhadcentrum irányából közlekedett a nagy utca kereszteződésében
Magtár utcán Csömör felé. A Budapesti út kereszteződésének
Veszélyben
magasságában haladt, amikor
Nagy
volt
az öröm, amikor a
áttért a szemközti forgalmi sávkerület
tulajdonába
került (ingyeba, ahol összeütközött egy vele
szembe jövő kocsival, amely et- nesen) a mátyásföldi repülőtér,
től a szalagkorlátnak csapódott. mostanra viszont ez egyre naA balesetet okozó jármű megál- gyobb teherként nehezedik az illás nélkül elhajtott a helyszínről. letékesekre és a kerületi költségA rendőrség az ismeretlen autó- vetésre is. Az állami vagyonkezeról származó festéknyomok lők ugyanis azért nem tudták
alapján keresi az elkövetőt. Sze- senkinek sem értékesíteni a
mélyi sérülés nem történt, az mintegy 50 hektáros repteret,
mert az olyan övezeti besorolásanyagi kár: 200.000 Ft.
ba került (nem kis részben a helyi
Augusztus 28-án, 15 óra 45 perc
vezetők mesterkedése miatt),
Sz. A. (22) az Örs vezér tere fe- hogy ott bármi jelentősebb berulől a Rákosi úton autózott. A Jó- házás lehetetlen.
A terület tehát ott áll most is
Tll l A D f XVI. János u. üresen. Eddig néhány mezei fu11L L MpU Béla u. sarok tóversenynek adott terepet, valaNyitva a hét minden napján
mint itt került megrendezésre né7-20 óráig (vasárnap is)
hány nagysikerű repülőnap, ahol
Péntek du. meleg kalács, rozsos cipó! vagy igazi gépek, vagy a kerületi
Udvarias kiszolgálás, bő áruválaszték
modellezők gépei szórakoztat-

Virág és Aj
XVI. Csömöri út 80. Tel: 405-3768
KERTHELYISÉGÜNK ÜZEMEL!
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 is (Warsteiner, Budweiser),
vagy koktélivás közben hallgathatja
a régi idők. rockzenéjét - 11-től 01-ig minden nap!
i

ÉRTÉKESÍTÉS
V -PEKO

menyasszonyi csokrok
1ETŰZÖLD NÖVÉNYEK
VÉRBEADÁSA!
Nyitva: H-Sz: 8-18 V: 8-14
Tel: 407-4689, Fax: 407-0622

nem adott elsőbbséget egy neki
jobbról érkező segédmotorosnak és összeütköztek. A motoros
- aki bukósisakot nem használt és utasa megsérült, az anyagi
kár: 150.000 Ft.
Augusztus 30-án, 20 óra 10 perc
R. T.-né (51) autójával a
Cinkota irányába haladva balra
bekanyarodott a Timur utcába,
eközben nem adott elsőbbséget
egy szemből egyenesen jövő
motorosnak és összeütköztek. A
vétlen vezető könnyű sérülést
szenvedett, a járművek kára:
250.000 Ft.
Szeptember 3-án, 15 óra 35 perc
H. N. (17) személyautóval a
Rózsa utcából lassítás és elsőbbségadás megadása nélkül
hajtott be a Rákosi úti kereszteződésbe, ahol összeütközött egy
neki balról érkező autóval (lásd
képünkön). A vétlen vezető súlyosan megsérült, a kocsik kára:
2.000.000 Ft.

a repülőtér
ták a szép számú közönséget.
Ez viszont nem olyan igénybevétel, amely távol tartaná az illegális használókat.
A repülőtér gondosan elegyengetett, ősgyeppel borított
felülete odavonzotta a nagyteljesítményű terepjáróval rendelkező kerületi aranyifjakat, akik hatalmas autós versenyeket kezdtek rendezni a sík terepen. Az illegális szemétlerakók is kezdték
felfedezni a jól elérhető helyen lévő területet.
Az önkormányzat megrendelte a terület őrzését egy kft-től, de
csak a nappali időszakra. A fiatalok márkás terepjáróikkal ott
gyülekeztek a kanyarban az őrzési idő lejártakor, s amint az
őrök letették a szolgálatot, iramodta a reptérre gyepet rongálni. A szemétlerakók is átszoktak
éjszakára.
Szeptemberre elfogyott az őrzésre fordítható pénz. A mátyásföldi repülőtér azóta szabad préda, már nem csak az esti-éjszakai órákban, hanem folyamatosan pusztítják a felületét. Az esős
időszakban a felázott talaj jóvátehetetlen károkat szenvedhet valamit talán tenni kellene a terület tulajdonosaként illetékes önkormányzatnak. (F)

I HELYI
? HÍREK

Segítség az iskolaválasztásban
SZEPTEMBERTŐL KÖZPONTILAG MÉRIK AZ ISKOLÁK TELJESÍTMÉNYÉT
Nemrég akaratlanul is fültanújavoltam két fiatal nő beszélgetésének a buszon. Mindkettejük
kezébe hatéves forma kisfiú
csimpaszkodott. Arról folyt a szó,
hogy szeptembertől melyik kerületi általánosba is járjanak a gyerekek. Az anyukáknak nem nagyon voltak határozott elképzeléseik az iskolákról; jobbára találgattak, hogy melyik lehet a jobb
és miért. Végül megállapodtak
egynél, amelyikről mindegyikük
jókat hallott. Hogy kitől? Hát Évától, a helyi fodrásztól, akinek kislánya rajong az említett iskola tanító nénijéért, és a társaságbeli
Zsuzsa is nagyon dicsérte az általánosban uralkodó légkört.
így fest a helyzet. Valójában
tehát elsősorban ilyen informális
csatornákon érkező hírek alapján tájékozódik a szülő a választandó tanintézmény nívójáról. Elolvassa persze az iskola „programfüzetét", mely a pedagógiai
munkaterv mellett beszámol tantestületük nemes törekvéseiről
és elképzeléseiről, ám a gyönyörűen felvázolt tervek nem mindig
válnak életképessé.
A megoldást talán az jelentené, ha az oktatási intézmények a
szülők számára elérhetővé tennék az úgynevezett belső használatra készült teljesítmény-szjnvonalfelmérő értékeléseket. Ám
a Fővárosi Pedagógiai Intézet
(FPI) által készített tesztek nyilvánosságra hozatala elől hevesen
elzárkózott több kerületi önkormányzati iskola igazgatója is. Arra hivatkozva, hogy ezek a zömmel saját kérésükre, egy esetben
pedig a Polgármesteri Hivatal
megbízásából történt felmérések
pusztán a pedagógiai testület
munkáját segítik, azzal, hogy rávilágítanak, milyen szakmai változtatásokra van szükség a hatékonyabb oktatás érdekében.
Kérdésünkre hogy mindez tájékoztató jelleggel miért nem ke-

rülhet nyilvánosan a szülők szeme elé, azt a választ kaptuk,
hogy hiba lenne e csupasz számadatokból álló, fontos szubjektív
tényezőket (az iskola szociológiai háttere stb.) nélkülöző, s ezért
a külső szemlélő számára valójában nem mérvadó értékelésekkel befolyásolni az iskolaválasztó
szülőket.
Ehhez a véleményhez csatlakozott kerületünk Önkormányzatának közoktatási és közművelődési referense, Atkári Zsuzsa is,
hozzáfűzve, hogy az általuk eddig egyszer elrendelt általános
iskolai kötelező jellegű tudásszintfelmérés nem úgynevezett
követő értékelés volt, csupán a
pillanatnyi állapotot tükrözte, és
a jövőben kiépülő helyi mérési-értékelési módszer „prototípusaként" szolgált.
Ilyen szempontokat figyelembe véve valóban beláthatjuk,
hogy nem lenne teljesen alkalmas a szülők érdemleges tájékoztatására. Ezt a feladatot jobban látja el a már fentebb említett
programfüzet, melyet egy év óta
kötelesek közzétenni az óvodák
és iskolák.
S bár itt minden intézmény a
pozitívumait igyekszik kidomborítani- mondjaAbony/ János, a kerületi Oktatási Bizottság elnöke
-, jövőre tényleges felelősséggel
megírt tájékoztatókat szeretnénk
kiadatni velük, leszögezvén, hogy
hátrányos következményekkel jár
majd, ha nem teljesítik az azokban vállaltakat.
A közoktatási referens szerint
is ezen a ponton lehet a fenntartónak befolyása az intézményekre. „Pedagógiai módszerekbe,
szakmai kérdésekbe nem szólunk bele, ám ha az iskolák megfogalmazzák céljaikat, ezen céloknak a teljesítését már tudjuk
ellenőrizni."
Ezt a szándékot segíti a közelmúltban napvilágot látott,

ÓGYCENTRUM
XVI. Veres Péter út 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
nőgyógyászati segédeszközök árusítása (vényre is)
c^SHOLL termékek egyre bővülő választéka
^egyéb gyógytermékek: gyógycipők, gyógypapucsok, stb
"^Szakorvosi magánrendelések

105/1999. (VII. 6.) Kormányrendelet is, mely - többek között az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont felállításáról határoz. A kormány az oktatási miniszter egyes közigazgatási
feladatainak hatékonyabb ellátására érdekében hozza létre a
Vizsgaközpontot, melynek egyik
feladata az lesz, hogy „pedagógiai-szakmai mérést, értékelést,
elemzést készít, amennyiben a
fenntartó az Oktatási Minisztérium felkérésére ezeket nem végezte el." (4. pár. 3. bekezdés)
Ennek értelmében tehát központilag dolgozzák ki a mérések
rendszerét, amelyhez önállóan
csatlakoznak majd az önkormányzatok.

Ötös

Négyes

A rendelet 1999. szeptember
1-jén lép hatályba. A központ
működése alatt készülő elemzések várhatóan rendszerezettebbek és összehangoltabbak lesznek a jelenlegieknél, mivel itt már
egy hármas struktúra valósul
meg, melybe az értékelés, mérés
és ellenőrzés is beletartozik.
Az Önkormányzat együttműködési szándékának adott hangot ezen jövőbeni mérések esefleges közzétételével kapcsolatban, amennyiben az immár valósabb képet mutató számsorok
mellett helyet kapnak a hitelesség szempontjából elengedhetetlen kiegészítő információk is
az egyes intézmények esetében.
Tóth Annamária

A szürke vonalak a tanulók iskolai osztályzatának átlagát, a fekete vonalak a felmérés szerinti tudásszintet
mutatják, lent az iskolák titkosított kódja látható.

Hármas
Kettes

Egyes
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OLCSÓN ÉS KÉNYELMESEN

AKAR VÁSÁROLNI
MINDENT EGY HELYEN*

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

Néhány kedvező ajánlat a mindennapokra;
Szobi kékszőlő
Kinder tojás
Milka
Carte d'Or jégkrémek
Sertés párizsi
Műbeles virsli
Maggi gazdag levesek
Paloma kávé
HB Pils, Láger
Kőbányai világos
Ráma kocka
Tomi kristály 5 kg-os

1,51
100 g

109,- Ft
115,-Ft
159,- Ft
649,- Ft
279,- Ft
319,- Ft
99,- Ft
299,- Ft
89,- Ft
69,- Ft
99,- Ft
1259,- Ft

XVI. Gusztáv u. 81. (György u. sarok)
Nyitva: H-P 6,30-19-ig, Szó 6,30-13-ig, V 7-12 óráig

Volt egyszer egy felmérés
kelésében kerületi pedagógusok
vettek részt.
Az egységesség érdekében
minden osztályból 13 tanuló írta
meg a teszteket, mégpedig
azok, akik a naplóban az első 13
lapon szerepeltek. Egyazon témakörben kétféle feladatsort kellett megoldani, ezáltal az esetleges puskázás is nehezebb volt.

Még az előző önkormányzat
oktatási bizottsága rendelte el
(bizonyos civil nyomásra), hogy
mérjék fel a kerület valamennyi
önkormányzati általános iskolájában a diákok tudásszintjét. A mérésre a Fővárosi Pedagógiai Intézet által kidolgozott feladatlapokat használták, a felmérések
megíratásában és a lapok kiérté-

Ötös
Négyes

A szürke vonalak a tanulók iskolai osztályzatának átlagát, a fekete vonalak a felmérés szerinti tudásszintet
mutatják, lent az iskolák titkosított kódja látható.

Hármas
Kettes
Egyes

külön-külön értesítették ki: ebben jelezték, hogy az adott intézmény milyen eredményt ért el
(tehát pl. a 9-es kódú intézmény
megtudhatta, hogy ő a 9-es), ám
azt már nem, hogy a többi kód
melyik iskolát jelzi.
Balra lejjebb látható táblázatainkban a felmérésben résztvevő
nyolcadikosok eredményeit
összegeztük, mégpedig úgy,
hogy a tanulók iskolai érdemjegyeit és teszteredményeit közös
mértékrendszerben, egymás
mellett ábrázoltuk.
Feltűnő, hogy az iskolák alig
fele üti meg a felmérés szerint a
kettes átlagot, ugyanakkor jelentős eltérés mutatkozik a
teszteredmények és az érdemjegyek között. A tisztánlátás érdekében mindenképpen fontosnak tűnik az iskolák színvonalának most elrendelt központi ellenőrzése. (F)

Hibás Himnusz..
2 3

1 06

7

8

4

1 5 9 1 1

Szeptembertől várja óvodásait
Tel: 409-0756, 06-209-204477 (Kis Márta)
Ő Nyugodt, vidám óvodai légkör, max. 15 fős csoportok, sok-sokjáték
^Egészséges étrend, speciális igények kielégítése
0 Egyén re szabott fejlesztési programok, iskolaelőkészítőfoglalkozás
0l\lagy kert, ergonómikus berendezés, biztonságos zöldövezeti környezet
0-Épülő tornaterem
Állandó szolgáltatásaink:
Választható sporttevékenységek:
ŐNépitánc, kézműves szakkör, zenés torna
^Lovaglás
Olsmerkedés az angol nyelvvel
0Korcsolyázás, síelés
Ö Kirándulások, kulturális programok
kúszás
0LogopédUSÍ felügyelet

Működési engedély kiadása folyamatban

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata

NYILVÁNOS ÁRVERÉST HIRDET
a XVI. kerületi
Telek címe:
Ajaku.
Kukoricás u.
Temető u.

Önkormányzat
hrsz.
104026
115953/6
113221/2

kizárólagos tulajdonát képező
terület
induló árverési ár
1038 m2
6.311.040,-Ft
1178 m2
4.645.090,-Ft
1019 m2
6.623.500.-Ft

lakóház építésére alkalmas ingatlanok, valamint a
Telek címe:
hrsz.
terület
induló árverési ár

Csücsök u.- 116418
- Vidámvásár u.
Arany János u. 106473

_

A diákok nem mindenhol vették komolyan a feladatot, mivel
tudták, hogy annak eredménye
tanulmányi előmenetelükre semmilyen kihatással nincs. A tesztet
író tanulók kiválasztása is hordozott magában bizonytalanságokat, hiszen az az iskola kapott
jobb eredményt, ahol a jó tanulók a névsor elején helyezkedtek
el. A feladatlapok összeállítása
során sehol nem vették figyelembe, hogy egyes kerületi iskolák a
körzetükbe tartozó lakosság
összetétele miatt szociálisan
eléggé determináltak.
A kiértékelés során az önkormányzatnál gondosan kerülték,
hogy az iskolák egymáshoz viszonyított eredménye beazonosítható legyen. Az intézmények a
felmérések elkészülte után azonnal egy titkos kódszámot kaptak,
s mindvégig azzal azonosították
őket. Az értékelésről az iskolákat

3355 m2

20.000.000,-Ft

4024 m2

33.269.000,-Ft

A Himnusz szövegének megváltoztatásával kapcsolatban nem túl régen - lezajlott egy vita.
Kölcsey úgy írta: hozz rá víg esztendőt. Valaki úgy tudta, hogy Erkel ezt megváltoztatta: hozz reá
víg esztendőt-re. Pedig az általa
leírt kotta szerint - és 1932-ben
általam is megtanult ének szerint
- hoozzrá víg esztendőt kell énekelni. A vita a Népszabadságban
zajlott le, elcsendesült azzal,
hogy az Erkel-féle szövegváltoztatást az eredetileg megállapító
személy nem tért vissza álláspontjának megvédésére, de feladására sem.
Most sajnálattal olvastam a H.
H. 8. számában, hogy Hegedűs
püspök úr előadását ismertetve
„Hozz reá víg esztendőt" szöveg
jelent meg. Nem tudom, hogy a
püspök úr mondta-e így, vagy újságírói „baki" történt, de úgy gondolom, érdemes lenne a következő számban erre visszatérni.
De, ha már itt tartunk, megragadom az alkalmat a Szózattal
kapcsolatos módosulásra is. Az
eredeti szöveg így szól: Áldjon,
vagy verjen sors keze, itt élned s
halnod kell. Énekelve: ..., itt
élneed s haalnod kell. Sajnos sokan, még énekkarok is így éneklik: itt élned és meghalnod kell.

lakóház és vállalkozás építésére alkalmas ingatlanok építésére

SKODA, DACIA, P126, FAVORIT

Az árverésre a jelentkezési határidő: 1999.szeptember 23.16,00 óra
A versenytárgyalás időpontja: 1999. szeptember 24.8,30 óra
Részletes pályázati kiírás és tájékoztató az Önkormányzat Ügyfélszolgálati
irodáján átvehető (1163 Bp. Havashalom u. 43.) Tel: 4011-483 és a 4011-486

XVI. Pálya u. 129.
Tel: 405-7481, 06-30-9489-309

PÁLYA AUTÓSBOLT

CB: AM1 - Pálya Autósbolt

Azt hiszem kerületünk iskolái,
óvodái, felnőttkorú lakói sokat tehetnek annak érdekében, hogy e
két énekünk kissé mellőzött évtizedek után régi fényükben, hamisítatlanul csillogjanak. Hadd emlékeztessek Rákosi Mátyásra, aki
a jelenlegi Himnuszunk helyett
egy szebbet szeretett volna, ami
(gondolom) nem /sten-nel kezdődött volna.
Dr. Molnár Dániel

Előző számunkban megjelent
tudósításunkban beszámoltunk
arról, hogy a rákosszentmihályi
református teplomban ünnepélyesen felavatták a Szózat emléktábláját. Ennek kapcsán tartott
előadást Hegedűs Lóránt püspök, s tudósításunkban bizonyára mi tévedtünk, hiszen a már korábban felavatott másik emléktáblán hibátlanul szerepel az eredeti szöveg - amint azt a fenti kép
is bizonyítja.

HELYI
HÍREK

Elfogták az autótolvajokat
A kerületi rendőrkapitányság
önkormányzati és vállalkozói segítséggel tett szert néhány éve
egy Falco típusú rendszámfelismerő berendezésre. Ezzel járőröztek éppen a nyomozók Árpádföldön, amikor bejelzett a készülék: az éppen elhaladó autó
rendszáma rajta volt az autóba
épített számítógép körözési listáján. Az is látható volt, hogy a lopott jármű egy másik autóval
konvojban halad, az elöl lévő biztosította számára az utat.
A civil ruhás nyomozók utána
eredtek a gyanús társaságnak.
Mire a kissé rejtve álló autóval be
tudtak sorolni a forgalomba, az
keresett autók már befordultak az
egyik mellékutcába, és eltűntek
szem elől. A nyomozók ott cirkuláltak a mellékutcákban, míg egy
kis szerencsével meglátták a lopott autót: éppen leparkolt az
egyik autójavító műhely elé. A
nyomozók is leparkoltak kissé távolabb és figyelték az eseményeket, egyúttal értesítették a

kollégákat, hogy jöjjenek, mert
rövidesen autótolvaj-fogás várható.
A hazai szabályozás egyik
nagy baja, hogy a rendőrautók
rendszámait nem engedi gyakran váltogatni, így a bűnözők rövid idő alatt kigyűjthetik a terület
összes rendőrautójának rendszámát, s messziről felismerik
őket. Most is ez történt. A nyomozók egyszer csak azt látták, hogy
az egész társaság, mind az öten
beszállnak a nem lopott autóba,
a „gázos járgányt" otthagyják a
műhely előtt, s tűznek el, mint a
szél.
Rögvest szólni próbáltak a
rendőrségi URH-n a már úton lévő kollégáknak, hogy merre indultak a tolvajok, hogyan vághatnak eléjük. A frekvencia azonban
foglalt volt: tudvalevőleg ugyanazt a hullámsávot egyszerre
négy (!) rendőrkapitányság
használja, s beszélni mindig
csak egyvalaki tud. Míg be nem
fejezi, a többieknek várni kell. Az

Filmet loptak

autótolvajok meg ott szöknek elfelé...
A rendőrség kommunikációs
problémáit a kapitánysággal folyamatos munkakapcsolatban
lévő Ör-Véd Kft. is tapasztalta,
midőn segítséget kellett hívni az
általuk őrzött tucatnyi kerületi objektum valamelyikéhez. Ezért
egy éve két rádiótelefont adott át
használatra a rendőrségnek,
hogy garantáltan kapcsolatot lehessen létesíteni, ha baj van.
Ez a két rádiótelefon tette lehetővé, hogy a nyomozók kapcsolatba léphessenek egymással, s így sikerült is megállítani az
autótolvajokat. Azok persze mit
sem akartak tudni a az autószerelő műhely előtt felejtett drága
lopott autóról, de ilyen előzmények után a tagadásnak nem volt
sok értelme.
Az autótolvaj banda ellen megindították az eljárást. Az eset viszont jól példázza, hogy rendőreinknek milyen feltételek mellett
kell harcolni a bűnözőkkel...

Kellemetlen meglepetés érte
augusztusban a Hacona Kft-t,
melynek raktára itt található a kerületben, a Huszár utca 19. szám
alatt. Egyik éjszaka ismeretlenek
az úgynevezett hengerzártörés
módszerével bejutottak a raktárba, s nagy értékű betöréses lopást követtek el.
A lenti képen láthatóhoz hasonló csomagolásban lévő Kodak Gold filmekből elvitték a következő tételeket: 200-as érzékenységű, 24 kockás filmből
5700 darabot, 36 kockás filmből
3600 darabot. A teljes mennyiség értéke több mint 5,5 millió forint. Aki tud a filmek sorsáról, jelezze azt a 407-8455 telefonon.

Az új Golf Variant.

135% Golf.
mm

Nekem?
Mást?
Kilépek!
vf :'•,{' l

A JÓL ISMERT VOLKSWAGEN GOLF CSALÁD új taggal bővült. A Golf Variant, amely „135% Golf", nagyobb utastérrel, csomagtérrel, és gazdag alapfelszereltséggel lepte meg a vásárlóközönséget. Mindezt élőben is megtekinthette bárki a kerületi
Hollárautó Kft. szalonjában szeptember 4-5-én, a nyitott hétvégén, mely a cég történetében már hagyománynak tekinthető. A VW
Golf Variant a megszokott elegáns vonalvezetésű, kombi kategóriában kellemes árfekvésű, ám nagyon korszerű és praktikus autó. A
horganyzott karosszéria 12 év gyári garanciát nyújt, rendkívül nagy
csavarószilárdsága nem csupán a menetstabilitást, de az utasok
biztonságát is szolgálja. A harmonikus összhatású utastér változatlanul igényes kialakítású. A 460 literes csomagtartó az ülések döntésével tovább növelhető, rugalmasan alkalmazkodva akár egy vállalkozás, akár egy kisgyermekes nagycsalád változó igényeihez. A
négylépcsős felszereltség gondoskodik a különböző szintű igényekről, de már az alapfelszereltséghez tartozik például az elektronikus
fékerőelosztásos blokkolásgátló rendszer, valamint a vezető- és
utasoldali légzsák, a szervokormány, az isofix gyerekülés-rögzítés,
de még a por- és pollenszűrő is. (Allergiások figyelem!) A motorkínálat is igen gazdag, az 1,4-es benzinestől az 1,9 TDI motorig választhat bárki igénye és ízlése szerint. A 16 szelepes 1,4-es motor korszerű kialakításának köszönhetően 100 km-en mindössze 6,5 litert
fogyaszt, ami ekkora karosszériánál igen kedvező, az 1,9-es TDI
motor pedig 5 liter dízel-üzemanyaggal is megelégszik. A 2,0 literes
motorral felszerelt Variant tulajdonosa pedig akár 195 km/ó sebességgel is biztonságosan közlekedhet - ha mer a szigorú közúti ellenőrzésektől! Felvételünk szeptember 3-án, pénteken délután, az új
Golf Variant „leleplezésénél" készült.

100% WV Golf-minőség és megbízhatóság, magas
alapfelszereltség, kategóriájában kiemelkedő
biztonság, 35%-kal nagyobb, igény szerint
bővíthető raktér.
Ismerje meg márkakereskedésünkben.
Hollárautó

l161 Budapest, Körvasút sor 8.
Tel.: 405-5708 Fax: 405-4600

NÉGYES GYILKOSSÁG A KATOKA UTCÁBAN
Szörnyű bűncselekmény-sorozat feltételezett tettesét fogta el
a rendőrség szeptember elején. A csendes sashalmi Katóka utcát autók hada lepte el,
rendőrök, tűzoltók, riporterek
járták a környéket napokon át:
négyes gyilkosságra keresték
a bizonyítékokat.
A rémes történet akkor kezdődött, amikor öt évvel ezelőtt N.
Gusztáv a Katóka utca 3. alatti
családi házba költözött. Az akkor
32 éves fiatalember kutyatenyésztéssel, állateledel kereskedéssel foglalkozott, a szomszédok igen készséges, jószívű fiatalembernek ismerték meg igaz, találtunk olyan lakót is az
utcában, aki azt mondta, hogy
mióta ez az alak odaköltözött, ő
az utcának azt a végét gondosan
elkerülte.
Talán nem véletlenül. A készséges fiatalember lelkivilágára

holttestet jó fél méter mélyen temette el.
Giczi Dénesné, a környék
postás kézbesítője 1997. decemberében a nyugdíjat hordta éppen szét, amikor megállt mellette
a gyilkos autója a sashalmi
Kishalom utcában. Egy postai
meghatalmazást akart átadni a
kézbesítőnek, ám az irat szándékosan rosszul volt elkészítve. A
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utal az a kutyatábla, amely a bejárati ajtón figyelmeztetett minden betérőt: a várható mellékhatásokról kérdezze meg sebész ismerősét. N. Gusztáv egy igen veszélyes fegyvert birtokolt. A 11
lövetű pisztolyt teljesen átalakította: csövére házilag készített
hangtompítót barkácsolt. A gyilkos halk pukkanással osztogatta
a halált.
Egy argentin származású kutyatenyésztővel közös foglalkozásuk okán ismerkedett meg, s
mikor megtudta, hogy a fiatalembernek jelentősebb készpénze
van valutában, üzleti ajánlattal

csalta el magához a Katóka utcai
házba. Itt kétszer főbe lőtte, pénzét elvette, majd a kertben jó egy
méter mélyen eltemette.
A körzet ELMŰ-díjbeszedőjére, Tóth Gézára hosszan vadászott. Kerületi lakótársunk 1996.
június 6-án sétált be a gyilkos

Tájékoztatjuk
a kerületi válalkozókat és gazdasági társaságokat, hogy a
BKIK XVI. kerületi Tagcsoportja
1999 szeptember 30-án (csütörtökön) 17 órától
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Előadók: Szabó János a Közigazgatási Ügyosztály vezetője
Tóth Miklós kerületi főépítész
A fórum helye: Bp. XVI. kér. Jókai u. 4. előadóterem
BKIK XVI. kerületi Tagcsoport elnöksége

/t mén
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H-P: 8-12
14-21
Szó: 8-12
V: zárva

FOGYNI, FORMÁLÓDNI, SZÉPÜLNI,
ERŐSÖDNI, SPORTOLNI szeretne?
Akkor várjuk szeretettel NŐI FITNESS termünkben
már 8 éves kortól egészen 99 éves korig
SZOLGÁLTATÁSAINK:
*
*
&
*
*
*
*

Step-aerobic
Aerobic
Kondi-torna
Mélyizom-torna
Stretching
Gyógytorna
Testépítés

-f Elektromos helyi
fogyasztás
* Masszázs (gyógy-,
talp-, cellulitisz)
* SZOLÁRIUM
Szervezés alatt:
FITT KID GYERMEKCSOPORT
(8-12 éves korig)

csapdájába. Ekkor valamennyi
árammérőt személyesen kellett a
díjbeszedőknek ellenőrizniük, s
így kénytelenek voltak bemenni
minden lakásba. Két halk pukkanás után a gyilkosé lett a díjbeszedő-táskában lévő 200 ezer forint, s N. Gusztáv megint ásott a
ház kertjében: a fóliába csavart

postásnő mondta, hogy ez így
nem jó, majd a jó szívétől vezérelve hagyta magát rábeszélni,
hogy üljön be az autóba, ugorjának el a közeli Katóka utcába,
ahol majd segít elkészíteni egy
másikat. Gicziné kerékpárját otthagyta a Kishalom utcában,csak
a postástáskát vitte magával. A
lakásban a gyilkos kétszer
mellbelőtte, elvette a nála lévő
880 ezer forintot, majd a tetemet
a csömöri horgásztó mellett a
bozótba rejtette, ahol pár hét
után meg is találták.
A postásnő meggyilkolása
már nem sikerült olyan nyomta-

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
1163 Bp. Ujszász u. 52. T: 403-7806

1165 Centenáriumi stny. 14. fszt. 1.
Tel/Fax: 403-72-71

CÍMÜNK: XVI. Centenáriumi sétány 22. # Tel: 403-5032 11 Földmérés, telekkitűzés

:
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lanul, mint az eddigi gyilkosságok. A helyben lakók látták a kocsiba beszállni Giczinét, s a tettesről is egészen jó fantomképet
sikerült készíteni.
N. Gusztávnak a jelentős bevételt hozó rablógyilkosságok el(folytatás a következő oldalon)

i HELYI
$ HÍREK

NÉGYES GYILKOSSÁG A KÁTOK A UTCÁBAN
(folytatás az előző oldalról)
lenére folyamatos anyagi gondjai voltak. Féltestvérével közös
volt a ház, az üzlet, s ő megunta a
folyamatos anyagi veszteséget,
s ki akart szállni. Ez lett a veszte.

N. Gusztáv őt is főbelőtte, tetemét pedig fóliába csavarta, s a
ház pincéjében lévő lomok alá
rejtette.
A féltestvér eltűnése miatti
nyomozás kimutatta az egyértelmű üzleti kapcsolatot, s a családtagok is utaltak a rendőrségen
tett vallomásukban N. Gusztáv
kaotikus anyagi ügyeire. A férfit
előbb tanúként hallgatták ki a
BRFK-n, majd gyanúsítottá léptették elő. Ebben szerepe volt
annak is, hogy a postásgyilkosság alkalmával készült fantomkép igen hasonlított rá.
Szeptember elején poligráfos
vizsgálatnak vetették alá. A hazugságvizsgáló két fogalomnál
jelzett egyértelmű hazugságot.

Ezek a következők voltak: „fegyver" és „gyilkosság". A vizsgálatot végző nyomozók egészen
biztosak voltak abban, hogy N.
Gusztáv valami jelentős dolgot
titkol.
Kiszálltak hát a lakására, s
házkutatást tartottak. A pincéből
egyhamar előkerült a féltestvér
oszladozó holtteste. A gyilkos erre megtört, s beismerte a további
három gyilkosságot is.
A kertbe temetett holttestek kihantolására szinte teátrális körülmények között került sor - a környék lakóinak őszinte örömére.
„Krimi utca ez uram, Krimi utca"
mondta ingerületen egy lakó a
tudósítónak, utalva a néhány
házzal odébb történt lefejezéses
kettős gyilkosságra, amitől alaposan elhíresült hajdan a Katóka
utca.
Erős rendőri kísérettel hozták
a helyszínre a gyilkost, aki a kertben megmutatta, hová temette el
az áldozatokat. Tóth Géza teteme viszonylagos épségben került elő, míg az argentin kutyatenyésztő (melynek testét közvetlenül a földbe temette) jócskán
az enyészeté lett: végtagjai rész-

ben leváltak,
úgy
kellett
összeszedni.
A nagy kapkodásban a
hatóságnak
nem sikerült
időben értesíteni Tóth Géza családját, s így az a galiba történt,
hogy a családra törő riporterek
kérdéseiből tudták meg a
hozzátarozók: előkerült az évek
óta eltűnt (és azóta is mindenhol
keresett) fiatalember holtteste.
A nyomozók a négy bevallott
gyilkosság ellenére tovább dolgoznak az ügyön. Logikusnak tű-

nik, hogy a tettes nem feltétlenül
itt a Katóka utcában folyamodott
először a pénzszerzésének eme
módszeréhez. Alapos vizsgálatnak vetik alá öf évvel ezelőtti lakóhelyét, különös tekintettel az
ottani esetleges titokzatos eltűnésekre. Egyesek szerint további
hullák előkerülése várható.
Ferenci Zoltán

A LEFEJEZETT HOLTTESTEK TÖRTENETE
egyedül csak Hevesiéknél volt
bekötve a telefon.
A mama idővel otthonba került, idegenek költöztek az első
lakrészbe. Hevesiek még visszahúzódóbbakká váltak. Egy kis
trafikot vittek fenn a várban, de
csak a férfi járt fel néha, ellenőrizni az alkalmazottat, az asszony
szinte ki sem ment az utcára.
Minden holmijuk becsomagolva
állt a lakásban, akár azonnal el
(folytatás a 9. oldalon)

Máig borzolja a Katóka utcában lakók idegeit a Hevesi házaspár rejtélyes legyilkolása. A
két lakrésszel rendelkező 26.
számú ház hátsó traktusában
húzódott meg a házaspár, amint
ideköltöztek, rögvest bekötötték
hozzájuk a telefont. A nő mamája
az első házrészben lakott, s gyakorta hangoztatta: vigyázzanak
ezekkel ott hátul, mert ÁVO-sok
voltak. Ezt mindenki sejtette is,
merthogy a Katóka utcában

RÉCI RÉ1HYETYEK
Tősgyökeres kerületi lakosok
jó! tudják: Rákosszentmihály és
Sashalom mindig is vetélytársak
voltak, elég volt elmenni egy-egy
búcsúba vagy labdarúgó mérkőzésre, hogy ez kiderüljön. A közelmúltban felfedezett Katóka utcai rém Sashalmon tevékenykedett, ám Rákosszentmihályi elődei sem voltak „kiscserkészek",
ami a sorozatgyilkosságot illeti.
Varga Ferenc: Rákosszentmihály sportjának 85 éves története
című könyvében idézi a Rákos
Vidéke 1923 június 1-i számából
az akkori szomorú szenzáció
részleteit. Mint megtudhatjuk:
Molnár-Tóth János és a Kanizsai
házaspár a János utca 114. sz.
alatti villát megvették a négytagú
Lochmann családtól, valószínűleg részletre. Szorgalmas törlesztés helyett azonban a családtagokat egyenként kiirtották,
majd a házat eladták Szabó Aladár dobozgyárosnak, aki átalakí-

tásokat kezdett végeztetni. A
munkálatok közben találták meg
Lochmannék unokájának, Köves
Gyulának bádogtartályba gyömöszölt holttestét. Volt labdarúgó társai nyomban felismerték.
Molnár-Tóth eleinte mindent tagadott, de végül maga mutatta
meg a többi holttest rejtekhelyét.
Lochmann Andrást az istálló alatt
mészbe temetve találták meg, lányát, Kövesnél a virágágy alatt,
álló helyzetben ásták a földbe.
Lochmannét Molnár-Tóth állítása szerint a Szilas mellett ásták
el. A gyilkosoknak arra is volt
gondja, hogy elterjesszék: a
Lochmann család külföldre utazott, visszamentek Amerikába,
ahonnan jöttek.
A becsületes helybeli lakókat
a történtek mélységesen felháborították. Minden fórumon hangoztatták, hogy sem a gyilkosok,
sem az áldozatok nem voltak
ősszentmihályiak. T. L.

BEVEZETŐ ÁRON

Sephia II LS

Pride, Pride kombi

2.299.900 Ft-tól

1.799.900 Ft

• Szervokormány
• Dupla légzsák
• Elektromos ablakemelő
• Elektromos tükör
• Központi zár

• Szervokormány
• Elektromos ablakemelő
• Központi zár

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

Tel: 403-02-12

Ákos utcai hármas gyilkosság
Összeállításunk nem lenne teljes, ha nem említenénk meg az
árpádföldi Ákos utcai hármas gyilkosságot. 1993. január 13-án este a
rézművességel foglalkozó tehetős Novak családból csak a családfő,
Sándor és Zita lánya volt otthon. Az asszony az Olaszországban élő
nagyobbik lánynál volt éppen látogatóban.
A gyilkos 5,6 mm-es hangtompítós sorozatlövő fegyverrel felfegyverkezve támadt a családra. A házba lépve először a családfőt terítette le egy sorozattal, majd Zita következett, aki az emeleten takarított.
Már végzett mindkét gyilkossággal, s lakásban matatott valamit keresve, amikor belépett a szomszédos ház háziasszonya, aki bejáratos volt Novákékhoz, és csak átszaladt valamiért. A gyilkos őt is lekaszálta egy sorozattal. A tettes profikra jellemző módon gyilkolt: áldozatait mellbe majd főbe lőtte. A három holttestet összesen 30 lövés
érte.
A környéken lakók közül senki semmit nem hallott, s nem is láttak
senkit arrafelé járni. A nagy erőkkel nyomozni kezdő rendőrök sem
találtak elfogadható támpontot a gyilkosságok felderítésére. A tettes
mindmostanáig ismeretlen.

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, 06-30-222-0680

Q
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KER.SZOLG.Kfl.

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

F€NYO fURCSZflRU
Palló, gerenda 33.500 Ft/m3+ áfa
Osztrák lambéria 1.032 Ft/m2+áfa
Hajópadló, lambéria, tetőléc
Gipszkarton AKCIÓ!
Betonacél, betonacélháló,
idomacélok
• Szállítás, bérfuvar
•
•
•
•
•

FCftlflND KFT.
I. TELEP:
Bp. XVI. Sárgarózsa u. 39.
T/F: 262-9962, 30/9332-152
II. TELEP:
Bp. XVII. Cinkotai út 53.
Tel: 259-0513

FALLER

CUKRÁSZDA
Tel:400-1359
Cím: 1164 Bp. Szabadföld út 51.
Nyitva a hét minden napján 9-19 óráig
Esküvői és figura alakú torták
Diabetikus sütemények
Fagyi kelyhek
Kávékülönlegességek
Turmixok
Shakek
Parfétorták
Ugyanitt ismeretlen festők kiállítása
állandóan megtekinthetők!

A LEFEJEZETT HOLTTESTEK TÖRTÉNETE
(folytatás a 8. oldalról)
tudtak volna költözni, ha megáll
értük egy autó.
A rendszerváltás után a házaspáron egyre jobban eluralkodott
a félelem. Már csak a férfi járt ki a
lakásból, elhozni az előfizetéses
ebédet. Az utcában egyre többet
pletykáltak róluk: az asszony Vera fedőnéven a
KGB ügynöke
volt, a férfi pedig
az 56-os Nagy
Imre-perben játszott fontos szerepet.
1992. februárjában egy napon
Hevesi
nem
ment ebédért. A
kertkaput egy nagy nyugati típusú autó állta el. Ez volt csütörtök
délben. Utána megszűnt a hátsó
lakrészben minden mozgás, a
Hevesi házaspárnak nem hiányzott az ebéd.
Szombaton hajnalban az
egyik szomszédos házból kora
hajnalban indult munkába valaki,
akinek feltűnt a frissen begyújtott
cserépkályha füstjének illata.
Még meg is jegyezte magában,
milyen szokatlan időpontban raknak tüzet ezek a Hevesiek... Reggel az első lakrész lakójának feltűnt a szűnni nem akaró füstölés.
Belesett az ablakon, majd kihívta
a tűzoltókat.
A tűzoltók a házaspár fej nélküli holttesteit hozták ki a gomolygó füstből. Bent benzines
palackok sorakoztak - csak az
isteni csoda mentette meg a

UILLANVSZERELÍÍK BOLTJA
•

Sd-jelző, MTK, MBCU kábc
dobozok, csövek, szerelvem
l :«'í|k, fénycsövek, armatúrák

Bp kvi. Veres Péter úf |f.
l /Telefon: 403-3343,

NyS: H-P 7-18-ig, Szó. 7-13 óráig

MŰHOLDVEVŐ
BŐVÍTÉS

környéket egy nagyobb robbanástól.
De a fejek nem voltak sehol.
Jó egy év múltán egy inaktív
rendőrtiszt, Pudleiner Gyula a
Szív utcában előkapta szolgálati
fegyverét, s vaktában lövöldözni
kezdett, mivel hirtelen rémlátomásai lettek. Véletlenül éppen

arra járt egy tagbaszakadt fiatalember, aki egy véletlenül éppen
nála lévő baseball-ütővel úgy
vágta fejbe Pudleinert, hogy odalett a tudata. Ezzel szinte egyidőben a budai hegyekben egy
járókelő kutyája nyüszíteni kezdett, s az avar alól előkapart a
Hevesi házaspár két fejét.
Pudleiner Hevesiek régi ismerőse volt. Bíróság elé állították, őt
vádolták a gyilkossággal. A per
igen furcsán alakult, mert az iratok egy része egyszerűen eltűnt a
bírósági dossziéból, s elő sem
került. Pudleiner azt vallotta,
hogy a rábízott fejeket a Repülőtéri HÉV-megállóban felszállva
nejlonzacskóban, tömegközlekedési eszközökön szállította
Budára. (Kocsija nem volt, vezetni nem tud.)
Pudleinert elítélték a kettős
gyilkosságért, 15 évet kapott. A
Katóka utcában a mai napig azt
gondolják, hogy ez az egész a
KGB egy jól szervezett titkosszolgálati akciója volt. Csak ott csúszott hiba a számításba, hogy
nem robbant fel a fél utca...

SKODA, DACIA, P126, FAUORIT

PÁLYA AUTÓSBOLT
XVI. Pálya u. 129.

Tel: 405-7481, 06-30-9489-309
CB: AM1 - Pálya Autósbolt

(2 fej = 60 csatorna)

Nyugati használt, felújított

MTV-2, DUNA, ASTRA
FREKVENCIA STABIL (PLL)

TV KÉSZÜLÉKEK ELADÓK

AM-mikró

J| ANTENNA
JBJ SZERELÉS
^WS* JAVÍTÁS
RáCZ András elektrotechnikus
1163 Bp. Metró u. 6. Tel: 403-1535

Üzemképtelen
használt színes készülékét
beszámítom!
Tel:4O5-2197
XVI. Akácfa u. 22.

I HELYI
S HÍREK

HATÓSÁGI HÍREK
Árverések
Reményi Tamás kérésére végrehajtáson értékesítik a Reményi
Tamásné adós tulajdonában álló
lakást, mely a XVI. Diósy L. u. 21.
fszt. 2. alatt található. A 90 éves,
vegyes tulajdonú épületben lévő
60 nm-es, két szobás, Összközműves lakás kikiáltási ára beköltözhetően 4 millió forint. Megtekinthető szeptember 22-én 9
és 9,30 óra között. Az árverésre
aznap 14 órakor a XIV. Fogarasi
u. 10-14. sz. új épület Hl/40, alatt
kerül sor.
Ismét árverésre kerül a XVI.
Rákospalotai határút 4. szám
alatti 471 nm összalapterületű
házas ingatlan, 40 millió forint
becsértéken. A részletes adatok
két számmal ezelőtti Hatósági hírek rovatunkban megtalálhatók.
Az ingatlan szeptember 30-án 9
és 9,30 óra között tekinthető
meg a helyszínen, az árverés 11
órakor lesz a 1215 Duna u. 42.
alatti végrehajtói irodában.

Örökösök kerestetnek
Ismert örökös hátrahagyása
nélkül hunytak el az alábbi személyek:
Winkler Györgyné Schröder
Gabriella, an: Németh Ella, XVI.
Molnár l. sét. 2. I/3. lakos
Hafner István, an: Körösi Anna,
XVI. Táncsics u. 29/B. lakos
Győrik Mihály, XVI. Pálya u. 27.
alatti lakos
Bancz Istvánné Fehér Terézia,
an: Kohn Johanna Janka XVI.
Gelléri A. E. u. 21. lakos
Borosházi Tivadar, an: Hauffmann Margit, XVI. Diósy L. u. 28.
1/107. sz. alatti lakos. Jogszerű
örököseik igényüket a kerületi
közjegyzőknél jelenthetik be.

ELADÓ Cinkotán 55 nm-es ház 369 nm-es telekkel. Irányár: 6,5 millió. Csere is érdekel.
Tel: 400-2486
HARMADIKOS gimnazista lány mellé mate- RÁKOSSZENTMIHÁLYON 4 éve épült csalámatika, fizika, történelem tárgyakból korrepe- di ház, emeletes, 130 nm négyszobás, naptáló magántanárnőt keresünk állandóra. Tel: palis, két fürdőszobás, konyhás, zárt terasz,
150 n-öl parkosított telekkel, 15 nm garázs,
404-9092
DIPLOMÁS ÓVODAPEDAGÓGUS tanítónő 40 nm tégla épület (volt üzlet) eladó. Tel:
iskolaelőkészítést, alsó tagozatos korrepetá- 409-2093
lást vállal. Dislexiás és disgraphiás (írás-, ol- RÁKOSSZENTMIHÁLY központjában részvasászavar) gyerekek jelentkezését is várom. ben felújított kis családi ház eladó. Lakterület
Tel: 417-1347 (18 óra után), 06-30-200-1646 48 nm, a kert 225 nm. Összközműves, telefoÁLTALÁNOS ISKOLAI magyar tanár harma- nos, kocsibeállás. Irányár: 4,5 millió Ft. Tel:
dik osztálytól korrepetálást és középiskolai 405-6904
XVI. KERÜLETBEN 2x1 szoba összkomfort,
felvételi előkészítést vállal. Tel: 405-0908
MATEMATIKA, FIZIKA, kémia, elektrotechni- egybenyitható és egy szoba összkomfort küka korrepetálás, érettségire, egyetemi és főis- lönállóan 150 n-ön melléképülettel 11,2 milliókolai felvételi vizsgára felkészítés. Egyetemis- ért eladó. Tel: 403-2278
táknak, főiskolásoknak matematika oktatás. XVI. KERÜLETBEN kétszer 150 nm-es ház
140 n-ölön, garázzsal, pincével, 22 millióért
Szendrei, tel: 407-0625
MATEMATIKA-FIZIKA oktatást vállal minden eladó. Tel: 06-309-891-151
szinten végzős egyetemista fiú. Tel: 405-3169 XVI. KERÜLETBEN 205 nm-es szuterénos
ANGOL-MATEMATIKA oktatást, korrepetá- ház 4 hálószobával, bútorral 19,4 millióért ellást vállal általános iskolások részére főisko- adó vagy kiadó. Tel: 06-30-9404-638
XVI. KERÜLETBEN 4 szintes, kétgenerációs,
lás diák. Tel: 06-30-9192-101
ANGOL NYELVŰ oktatást vállalok kedvező kétrendszerű ház 19,5 millió Ft-ért eladó. Tel:
06-30-9741-008
áron. Tel: 407-0756 (19 óra után)
FRANCIA-MAGYAR korrepetálást, nyelv- ELADÓ osztatlan közös területen 72 nm-es
társas udvari földszintes öröklakás a Corvin
vizsgára való felkészítést vállalok: 403-1675
utca elején. Tel: 403-3523
MATEMATIKA, MAGYAR nyelv és irodalom
tanítást, korrepetálást vállal megbízható főis- RÁKOSSZENTMIHÁLYON társasház építésére alkalmas 316 n-öles Összközműves tekolás lány. Tel: 405-9103
lek lebontandó öreg házzal eladó. Tel:
403-1095 (este 19 óra után)
rVlYIÉTISZNVELUSTÚDIÓ XVI. KERÜLETBEN, Szlovák úton 215 n-öles
1161Bp. H5söktere6.
telken 70 nm-es, cirkófűtéses ház eladó. Tel:
il: telihold@mail.matav.hu
06-30-212-0375
Telefon: 06-30-9145-083, Fax: 405-4229
NÉMET * ANGOL * FRANCIA
RÁKOSSZENTMIHÁLYON 3 szintes 3 lakáAz új nyelvtanfolyamok
sos 3x 2 és félszobás családi ház 3 garázzsal
szeptemberben indulnak!
160 n-öles telken eladó. Vállalkozás céljára is
alkalmas. Tel: 405-0272,405-0273
OKTATÁS

Lakás, ingatlan
XVI. KERÜLETBEN 190 n-öles telken több
generációs családnak, vagy vállalkozásnak 3
szintes, 3 lakásos családi ház 29,8 millió
Ft-ért eladó. Tel: 262-2575,409-1260
KÉTGENERÁCIÓS, 4 szintes, több rendszerű XVI. kerületi családi ház 19,5 millió Ft-ért
eladó. Tel: 06-30-9891-151
RÁKOSI úton eladó családi ház. Összközműves 335 n-öl telek, vállalkozásra is alkalmas. Irányár: 15,8 millió Ft. Tel: 405-2302

Társasházi tartozás

MÁTYÁSFÖLDÖN felújított családi ház eladó
200-as telken. Tel: 06-30-908-9425

Horváth Róbert adós ellen
folytatott le ingóárverést a Zsélyi
A. utcai társasház 138 ezer forint
tartozás miatt. Az árverésen 9850
forint értékben keltek el tárgyak,
a végrehajtás összköltsége 18
ezer forint volt - az adósság tehát
tovább növekedett.

ELADÓ a XVI. kerületben ötszobás, szuterénes ház, 10 éve épült, 18,2 millió Ft-ért. Tel:
403-2278

Gál Károly

TV-VIDSO \
^ S2SWI2
I
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

ÁRPÁDFÖLDI családi ház 2,5 szobás, 160
n-öl telken eladó. Tel: 409-1075 (szombat kivételével)

AKKUMULÁTOR
Motorkerékpár,
személy- és tehergépkocsik
összes típusához

Perion, Várta, Bosch, Banner,
Hoppecke, Hamm, Topla,
Exide, Dinamika, Optima

1 - 2 - 3 év garanciával
XVI. Veres P. u. 161.

7:407-3908,06-30-9498-104
XIV. Fogarasi út 95/2.
Tel: 223-5747

ELADÓ a XVI. kerületben 95 nm-es főútvonali
ház 280 n-ölön, garázzsal, melléképülettel,
17 millió Ft-os irányáron. Tel: 06-209-476-899
XVI. KERÜLETBEN Sashalmon új ikerház fele azonnal beköltözhetően eladó. Érdeklődni
este 6-9 óráig: 403-8391 telefonon
ELCSERÉLNÉM zuglói Zsálya u-i 46 nm-es
1,5 szobás, tehermentes, felújított öröklakásomat XV., vagy XVI. kerületi kis családi házra vagy házrészre (romos, bontandó is érdekel), ráfizetés megegyezés szerint, vagy
készpénzért megvásárolnám csere nélkül.
Tel: 223-0301, 222-2678
SZENT KORONA utcai lakótelepen lakásomat kertes házra cserélném értékegyeztetéssel, vagy vennék kertes házat a kerületben
13,5 millió Ft-ig. Tel: 405-1264
ELADÓ a XVI. kerületben 32 nm-es lakás
kocsibeálóval, 4,1 millió Ft-ért, és 73 nm-es
házrész 7,3 millió Ft-ért. Tel: 06-30-9404-638
XVI. KERÜLETBEN 43 nm-es III. emeleti, két
erkélyes, másfél szobás, gázfűtéses öröklakás tulajdonostól eladó. Irányár: 5,5 millió Ft.
Tel: 407-5422 (16-20-ig)
XVI. KERÜLETBEN háromlakásos társasházban két egymás mellett lévő lakás eladó
együtt, vagy külön. Irányár: 15 millió (együtt)
Tel: 405-3418
CENTENÁRIUM lakótelepen eladó egy 61
nm-es, teljesen felújított öröklakás+pince.
Ára: 7,5 millió Ft. Tel: 403-6133
RÁKOSKERESZTÚR központjában eladó
egy szépen felújított összkomfortos 3 szobás

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

AER

TESTÉPÍTÉS, SZOLÁRIUM

5IEPAEROBIC, CALLANETjfc
*

*

t

nÁiAiA**
Délelőtt

^^i

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

H-Pt T.00-22.00
SXt 9.OO-15.OO
Vt 1O.OO-14.OO

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

TELEFON: 405-8919, 405-8920

130 nm családi ház, 2 utcára nyíló, 100 n-öles
saroktelken műhelyépülettel. Ára: 15 millió Ft.
Tel: 256-4922
RÁKOSCSABÁN 220 n-öl telek gyümölcsfákkal, faházzal 5,5 millió Ft-ért eladó. Tel:
405-2933
XVII. RÁKOSKERESZTÚRON, Újakadémia-telepen kétszintes, 2x70 nm-es (ebből 35
nm garázs), lapostetős családi ház eladó. 150
n-öles, összközműves telek, gyümölcsfák,
különálló borospince. Irányár: 14 millió Ft. Érdeklődni: XVII. 538. u. 3. Tel: 258-1679
(egész nap)
CSÖMÖRÖN eladó 3 szobás, nagykonyhás,
összkomfortos, dupla garázsos családi ház
150-es telekkel 10,5 millió Ft. irányáron. Tel:
18 órától 06-28-445-465
CSÖMÖRÖN M63 övezetbe tartozó külterületi szántók eladók. Tel: 06-30-2123-950
KISTARCSÁN lévő gázfűtéses családi házamat eladnám 240-es telekkel, ipari vagy gazdasági tevékenységre is alkalmas. Csere is
érdekelne XVI. kerületben lakás+ráfizetéssel.
Tel: 06-28-470-106 (du) (este) 401-1581
SZENTENDRE-PISMÁNYBAN 90 nm-es téliesített nyaraló 320 n-öles telken eladó. Villany, víz, gáz, telefon van. Tel: 405-5832,
06-20-9836-801
CSONGRÁDI 2 szobás telefonos, gázkonvektoros önálló vízórás rendkívül jó fekvésű,
loggiás önkormányzati lakásomat elcserélném vagy lányok részére kiadnám. Tel:
403-4829 (hétköznap 20-21-ig, szombaton
9-11-ig)
PÉCELEN 600 n-öl gondozott zárt kert termőföld, gyümölcsös, faházzal, bekerítve, fúrt
kúttal eladó. Irányár: 1.350.000 Ft. Tel:
06-20-9247-573
CSÖMÖRÖN 200 n-ölön eladó egy 100
nm-es, összkomfortos családi ház alápincé-

RadákBt.
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
1162 Bp. Akácfa u. 37.
Tel/Fax: 405-6751

Töm ORABOLT

INGATLANKÖZUETÍTÉS

MARKAS ÓRÁK
CASIO- SEIKO -TICO-TIME
egyéves garanciával

Adásuétei, bérlemény
Hiuataios értékbecslés
ügyuedi ügyintézés
-

zett, tetőtér részben beépített, valamint egy
teljesen különálló 85 nm-es szerkezetkész
épület. Irányár: 14 millió Ft. Tel: 06-28-446-483
MÁTRASZENTIMRÉN a Zrínyi u. 29. szám
alatt, a Vadvirág étterem fölött 220 n-öl erdőszéli teiek (építési engedély van) eladó. Tel:
403-1368
RÓZSASZENTMÁRTONBAN
kétszobás
családi ház 800 n-öles telekkel eladó. Tel:
405-2339
ELADÓ TÁPIÓSZŐLŐSÖN_ 520 n-öl telek,
komfortos parasztházzal. Érdeklődni 2769
Tápiószőlős, Dózsa Gy. u. 26. Boros
Mihályné
TÓALMÁSON 250 n-öl gyümölcsös alpesi faházzal, telefonnal, kedvező áron eladó. Tel:
403-0925
KESZTHELYEN üdülő övezetben kétszobás
amerikai konyhás luxus apartman áron alul
eladó. Érdeklődni: 16 óra után 404-0828
HARKÁNY közelében, Máriagyűdön egy ingatlanon 3 családi ház 12 szobával és 1000
nm kerttel eladó. Irányár: 25 millió Ft. Tel:
06-72-351-354
BUDAPESTTŐL 40 km-re, Kallón 100 nm-es,
korszerűsített parasztház 450 n-öl kerttel eladó." Irányár: 3,6 millió Ft. Tel: 467-8507,
404-7751
ELADÓ Horányban nyaraló (tégla építésű),
3,2 millió Ft-ért, vagy cserélnék a XVI. kerületben kis lakásért. Tel: 06-20-9118-180
NYÍREGYHÁZÁN a Debreceni út 240 alatt (a
4-es főútvonal mellett) 2,5 szobás, összkomfortos családi ház, 600 n-öl kerttel (építési engedély megadva), 10 millió Ft-ért eladó. Tel:
42/404-134,42/490-600
CSALÁDI HÁZRA cserélném a kerületben
vagy környékén az alábbi ingatlanokat: diósdi
150 n-öles telken lévő 40 nm-es téliesített faház, összközműves, (5,8 millió Ft értékben):
erdőkertesi, 150 n-öles telken lévő 63 nm-es,
másfél
szobás
téglaépítésű ház,

Bizalmas adatkezelés
Naprakész ingyenes címkiadás
Csak valódi címekkel dolgozunk!
Ingyenes rendszerbelépés
Ügyfeleinket telefonon tájékoztatjuk legfrissebb ajánlatainkról
ELŐFIZETÉSEK
AKCIÓS KÉSZÜLÉKEK:
• Siemens
• Ericsson
• Nokia
• Alcatel
• Motorola
DOMINÓ, MOBILJEGY
GSM tartozékok, kiegészítők
Használt készülékek
vétele, eladása
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 9-18-ig
szombaton 8-15 óráig

Óraszíjak, ajándéktárgyak
Elemcsere megvárható

XVI. Rákosi út 116.
(A Totózó mellett)
Tel: 405-9566

XVI. Szabadföld út 17.
Nyitva: H-P 10-18 óráig

GSM Kapcsolat BT.
1163 Veres P. út 41.
(a Sashalmi HÉV-megállónál)
Tel/Fax: 403 51 98

H -H

APRÓ

összközművel (4,8 millió értékben), illetve külön-külön is eladók. Tel: 3833-895, 2528-840
(Rajnai)
100.000 Ft/nm árat fizetek kb. 40 nm-es lakásért. Tel: 407-0756 (19-21-ig)
FIATAL házaspár 3 millió Ft-ig egy vagy másfél szobás lakást vagy házrészt venne, a kerületben vagy a környékén. Tel: 06-20-9961-085,269-3199 (18 óra után)
EGY vagy másfél szobás lakást vásárolnánk
a X., XIV., XVI., XVII. kerületben. T: 403-3278
VENNÉK garzont vagy tetőteret a XVI. kerületben. Nem panel épületben, csendes, szép
környezetben. Tel: 407-2639
MAGÁNSZEMÉLY venne Rákosszentmihályon 100 nm körüli családi házat, felújítandó is
érdekel. Tel: 246-5619
ELADÓ lakást keresek 3 millió Ft-ig a kerületben vagy a környékén. Tel: 403-7063
VÁSÁROLNÉK nívós, másfél szobás, emeleti, téglaépítésű gázfűtéses öröklakást. Tel:
409-0916
VENNÉK a kerületben 1-1,5 szobás, összkomfortos lakást, reális áron sürgősen, ezenkívül szintén a kerületben albérlet is érdekel.
Sürgős! Tel: 06-30-9707-177
LAKÁST vennék a Centenárium lakótelepen,
kp-vel fizetek, 3 millióig. Tel: 06-28-475-705.
Sürgős!
KERESEK a XVI. kerületben tégla építésű,
gázfűtéses, 1,5-2 szobás lakást. Tel:
252-7268 (este, 407-5453 (napközben)
MÁTYÁSFÖLDÖN, a felújított orosz lakásokban albérletet keresek. Tel: 407-4547
ÉRTELMISÉGI nyugdíjas házaspár 2 szobás
lakást, vagy családi házat bérelne a kerületben. Tel: 405-4988
ALBÉRLETET keresünk a Külker Főiskola
vonzáskörzetében két tanulófiú részére. Tel:
06-96-517-777 Brányi
MEGBÍZHATÓ fiatal gyermektelen házaspár
egy szobás különálló albérletet keres hosszú
távra. Tel: 06-20-9777-450

FIATAL ANYUKA 3 éves gyermekkel,, olcsó
albérletet keres (lehetőleg bútorozatlan) A
XVI. kerületben, hosszú távra. Tel:
06-30-2033-898
BUDAPESTTŐL 40 km levő, jelenleg nem
üzemelő, 100 nm autójavító műhely teljes felszereléssel betársulna szerviz tevékenységbe, hálózatba, márkakereskedésbe. Takács
Márton 2244 Úri u. 144. 06-29-456-182,
06-30-9-629-971
KIADÓ Árpádföldön 100 nm-es ház
gépkocsibeállóval 80 ezer Ft+rezsiért. Tel:
403-2278
KIADÓ három szoba összkomfortos, amerikai konyhás, igényesen felújított, önálló családi ház kis kerttel, hosszú távra magánszemélynek. Háziállat nem akadály. Tel:
407-2304 (17 óra után)
KIADÓ árpádföldi családi házban nagyméretű (140 nm) igényesen kialakított lakás. Telefonnal, parabolával, kocsibeállási lehetőséggel. Tel: 06-30-99-626-50,409-0848
KIADÓ kertes házban bútorozott szoba káros
szenvedélytől mentes hölgy részére. Tel:
405-3397
62 NM-ES, háromszoba összkomfortos lakás
a Veres Péter úton kiadó. Tel: 403-4157
12-től 06-30-222-6247
ÜZLETHELYISÉG a XVI. Rákosi u. 123. alatt
kiadó november 1 -tői. Jelenleg ABC-ként működik. Profilváltás lehetséges. Tel: 405-5940
2 HELYISÉGBŐL álló 40 nm-es, ipari árammal ellátott műhely kiadó. Tel: 405-6968
IRODÁNAK alkalmas 42 nm-es helyiség telefonnal, parkolóval kiadó. Tel: 403-4157,12-től
06-30-222-6247
A XVI. KERÜLET frekventált helyén 21 nm-es
berendezett üzlethelyiség (víz, gáz, telefon,
légkondi) szolgáltatás céljára kiadó. Orvosi
rendelőnek, testkultúra szalonnak, természetgyógyásznak, masszőrnek a legmegfelelőbb. Tel: 409-3971, 06-30-9901 -339
VIDÁMVÁSÁR u. 25. alatti Bevásárló Udvarban összkomfortos telefonos üzlethelyiségek

KÁRPÁT INGATLAN
CENTRUM KFT

Az
Központ:
Telefon:
2. sz. Iroda:
Telefon:

Ingatlanszövetség tagja
1051 Bp. Arany János u. 25.
302-6584
1148 Bp. Örs vezér tere
223-5233

INGATLANKÖZVETÍTÉS
PONTOS ÉS GYORS ÜGYINTÉZÉS
MEGBÍZHATÓSÁG
• ingyenes címkiadás
• értékbecslés
• ügyvédi ügyintézés
• befektetési tanácsadás(ingatlan, értékpapír)

HIVATALOS FORGALMAZÓ

Segítünk az ingatlan
vásárlásában vagy eladásában.
^Forduljon bármelyik irodánkhoz bizalommal!

KÖTŐST, varrónőt, gőzölőst, leszedőt, kezelőt felveszek. Tel: 407-2850
PAMUTÁRU varrására XVI. kerületi munkára
varrónőt keresek. Tel: 404-1062
VÁMKEZELŐI, anyagbeszerzői, gépkocsivezetői gyakorlattal, saját házban 40 nm-es raktározási lehetőséggel 45 éves férfi nagy munkabírással állást keres. Tel: 405-3339
XVI. KERÜLETI iskola felvesz lehetőleg
egyetemi végzettségű matematika, fizika,
magyar, testnevelés szakos tanárokat és logopédust. Tel: 407-5450, 407-9554
TAKARÍTÓNŐT keresek 60 nm-es lakáshoz
heti 1-2 alkalomra kb. 4 óra munkára hosszú
távra. XIV. kér. 81-és troli vonalán. Tel:
06-30-9847-568
Állás, munka
KÉT nyolcadik osztályos fiút keresek, kertemet összegereblyézni. Fizetek. Szombat-vaHELYI kisvendéglőbe állandóra konyhai dolsárnapi munka. Tel: 405-4983
gozókat, valamint egy fő pultost felveszek.
Jelentkezni: 9-22 óráig 1162 Csömöri u. 80. BÁDOGOST keresek egy pincelejáró ajtó készítésére. Tel: 405-4983
Tel: 405-3750
ANIVET KFT. (1144 Bp. Reményi u. 42.) sok- BIZTOSÍTÁSI ÜZLETKÖTŐKET keresünk
oldalú, precízen dolgozó, megbízható MŰ- 25-100 éves korig, érettségivel. Tel:
SZERÉSZT keres állattenyésztési és állat- 06-30-212-3838
egészségügyi eszközök szerviztevékenysé- OTTHON végezhető munkát keresek, szállígének ellátására. Kiemelt bérezés (teljesít- tás, némi ügyintézés megoldható. Tel:
405-4122
mény szerint). Jelentkezés: 1590 Bp. Pf. 225.
SASHALOM 1 POSTÁN (Jókai 2/B) hajnali NYUGDÍJAS-hölgy, otthon végezhető munlevélfeldolgozásra, 4 órás elfoglaltságra mun- kát vállalna. Ajánlatokat várok a 403-0062-es
kaerőket keresünk. Bérezés megegyezés telefonszámon, reggel 9 óráig, délután 17
szerint. Érdeklődni lehet a Postán.
órától.
Konyhai munkaerőt felveszek. Tel: 403-2845 FIATAL műkörmös munkát vállal, lehetőleg a
(12-24 óráig)
kerületben. Tel: 06-30-99-626-50,409-0848
XVI. KERÜLETI munkahelyre 6 órás munka- LEINFORMÁLHATÓ, középkorú takarítónőt
időre ügyintéző titkárnőt keresünk, olasz, an- keresünk Árpádföldön heti 2 alkalomra. Tel:
gol nyelvtudás előnyben. Tel: 403-4775, 06-20-9-224-771
403-4776
JÓ MEGJELENÉSŰ titkárnő állást keres, leA BORNEMISSZA Péter ált. iskola és gimná- hetőleg a XVI. kerületben. Tel: 407-3535
zium konyhája (XVI. Újszász u. 45/B) szep- KÜLFÖLDI munkára kőműves szakmunkásotembertől ingyenes moslék elszállítására kat keresünk (10 főt 3 évre). Tel: 407-1820
gépkocsival rendelkező személyt keres. Je- (15-20 óra között)
lentkezni lehet 403-5039,407-4558, konyha
PROGRAMOZÁST tanuló egyetemistának
munkalehetőség. Tel: 403-6187

kiadók. Alkalmas irodának, rendelőnek is.
Tel: 400-2507 napközben
KERTES házban garázs kiadó (a Gyémánt
utcában). Tel: 403-0691 (20 óra után)
GARÁZS kiadó a XVI. kerületi OPEL szervizzel szemben. Tel: 06-30-99-626-50
HŐSZIGETELT garázs kiadó. Telefon.:
403-7398
FEDETLEN személygépkocsi parkolóhely
zárt kertben, a Diósy L. u-ban kiadó. Tel:
407-3954
FIATALASSZONY hatéves kisfiával eltartást
kötne ottlakással, segítsünk egymásnak. Tel:
3211-520/2041, 2013 mellék (6-14-ig)

Komputeres szem és kontaktlencse vizsgálatot végez!

GERŐ
RUDOLF

Jénai okleveles
látszerész mester
és optometrista
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, szombat: 9-13,30-ig
SZAKORVOSI RENDELÉS:
K, Sz, Cs: 12-18-ig, Szó: 9-12,30-ig

SflLIX

KERTÉSZETI ÁRCIDfi
1164 Bp. Magtár u. 40.
T/F: 400-3059, 06-30-9448-394
Egész évben ültethető konténeres

gyümölcsfák és dísznövények
cserjék, rózsák, lombosfák
sziklakerti örökzöldek,
évelők és különlegességek
Talajjavító anyagok,
virág földek, sziklák

Kert- és sziklakert-, kertitó-építés
Ny: H-P 8-18, Szó: 8-14, V: 8-12

Épülő vásárcsarnokban
ÜZLETEK, STANDOK, KÖZÉRT, ÉTTEREM
ELADÓ

Bp. XVI. Újszász u. 45/B sz. alatt
Érdeklődni lehet munkanapokon
9 órától 14 óráig telefonon a
407-4446 vagy a 407-4447 számon

APRÓ
FELSZOLGÁLÁST vállal hétvégén és alkalmanként nappali tagozatos, végzett fiatal pincér. Tel: 405-2190
SZAKKÉPZETT pedagógus gyermekfelügyeletet vállal alkalmanként és rendszeresen.
Tel: 405-1164
LEINFORMÁLHATÓ középkorú nő vagyok,
gyermekfelügyeletet és takarítást is vállalnék.
Tel: 403-3884
GYERMEKGONDOZÁST és felügyeletet vállal pedagógiai főiskolás hölgy, rendszeresen
de és du is. Tel: 407-2253
TAKARÍTÁST vállal heti egy alkalommal gyakorlott nyugdíjas nő. Telefon: 06-28-475-705
BÉBISZITTERKEDÉST, pótnagymamaságot, takarítást (közületeknek is) vállal család.
Tel: 405-2190
GYERMEKFELÜGYELETET és takarítást
vállalok. Tel: 405-1576
GYERMEKFELÜGYELETET vállalok. Tel:
405-0988
IDŐS néninek vagy bácsinak szívesen segítenék a ház körüli munkákban, gondozásban.

A XVI. kerület főútvonalán
a Sashalom Irodaházban

IRODÁK KIADÓK

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

Megbízható középkorú nyugdíjas nő. Tel:
2205-749
METABOND terjesztői hálózat újszerű munkalehetőséget ajánl jövedelemkiegészítésként komoly érdeklődőknek. Tel: 408-6908
(9-19 óráig)
NYUGDÍJAS főkönyvelői adótanácsadó
munkát, megbízást, gazdasági tanácsadást
vállal. Tel: 409-2943

Adásvétel
ELADÓ egy Peg-Perego Róma és egy Perre
Gardon sport babakocsi. Együtt: 35 ezer Ft.
Tel: 403-7272 (napközben) 222-2017 (este)
KÉT ÉVES kislánynak őszi-téli ruhanemű, irhabunda, bakancs, csizma, megkímélten eladó. Tel: 405-8965 (este)
ÚJ ÉS ALIG HASZNÁLT babaholmik, játékok
olcsón eladók. Tel: 258-7674 (esti órákban)

NYILASZAROSZERVIZ

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

TöbbéuesrelerenciáuairendelHezünK!
Tel: 389-6781, 06-20-9346-071,
409-1378,06-20-9776-096
1162Bp. Hámfau. 5.
KELEMEN

AUTÓSBOLT
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

2 DB BABAKOCSI és egy etetőszék eladó. BMX kerékpár 24-es 6.000 Ft. Tel: 405-0582
(este)
Tel: 403-2845 (12-24-ig)
JÓ ÁLLAPOTBAN lévő fehér kombi babaágy, ELADÓ egy Csepel versenykerékpár. Tel:
eladó 15 ezer Ft-ért. Tel: 06-29-331 -887 (este) 403-0229
JÓ ÁLLAPOTBAN lévő 3 funkciós, sötétkék KERESEK női kerékpárra gyermekülést 3,5
alapon fehér mintás babakocsi kiegészítőkkel éves gyerek számára. Tel: 258-9197
együtt eladó. Tel: 407-4547
CSEPEL R-26 túrakerékpár, női és férfi,
0-1 ÉVES korig apró, kiváló minőségű lányka komplett felszereléssel eladó. Tel: 405-4850
babaruhák eladók, ugyanitt 2 db gyermek ülő- ELADÓ egy pár 41-és, jó állapotú görkorcsoke (hordozható, személygépkocsiba is he- lya (2000 Ft), egy pár 39-es stoplis cipő (4000
lyezhető, (6.000 Ft) 0-1 éves korig, 1 db állvá- Ft). Tel: 403-9088 (15 után)
nyos fürdőkád (6.000 Ft). Tel: 408-6970 SVÁJCI 17 köves gyűrűsóra, nagy méretű
(10-11-ig)
hosszúnadrág, 38-as 40-es új fekete magas
25-ös ÁTMENETI cipő 2500 Ft, 25-ös Siesta szárú cipő 1200 Ft, futball enciklopédia, régi
szandál 2500 Ft, 86-os pólók 500 Ft-ért eladó. hanglemezek, barna panofix bunda, zöld
Tel: 403-6133
szarvasbőr kabát. Tel: 403-2100
KEVESET használt 3 fokozatú kupolás, de- SAROK ülőgarnitúra (290x240 cm), ággyá
rűs, világos színű, könnyen tisztán tartható, nyitható, nagy ágyneműtartóval, drapp színű
aránylag könnyű babakocsi eladó. Tel: plüss anyagból eladó. Ár megegyezés sze407-2598
rint. Tel: 221-1652 (este)
ELADÓ BMX 20-as piros kerékpár (4500 Ft) ELADÓ 60 l-es műanyagkanna, kihúzható
és 2 db szobai elektromos párologtató. Tel: szivacsos rekamié, 70 cm széles vaskapu, 2
406-4561
db fotel, ugyanitt kerti és szobanövények olELADÓ gyermekheverő, ami nagy méretre is csón. Tel: 405-9083
kinyitható (190 cm-re), valamint pelenkázó- ROMÁN sarok étkezőgarnitúra (étkező szekszekrény, mindkettő megkímélt állapotban rény, kisszekrény, üveges szekrény, pad,
13.000 Ft/db. Tel: 06-28-446-392 (17 után)
szék, asztal) 35.000 Ft, továbbá 3 db kétajtós
KISLÁNY overalok, télikabát, ruhák 0-4 éve- kisszekrény (5.000 Ft), 1 db akasztós szeksig, bársonyruha olcsón eladók. Tel: rény (5.000 Ft), 4 részes világosbarna szekrénysor (40.000 Ft). Tel.: 405-0876
405-0312
KOMBI gyerekágy 15 ezer Ft-ért, kerek járó- ELADÓ egy epedarugós rekamié és egy szika 5 ezer Ft-ért, heverő 10 ezer Ft-ért eladó. vacsos rekamié. Tel: 405-2577
1920-as 2x2 m-es réz szárnyas belga állótüTel: 405-1576
ELADÓ PTK permetező adapterekkel, kézi kör, hozzá tartozó két db vörös márványtetős
teherszállító kiskocsi, női kerékpár, kerti kis- kisszekrénnyel eladó. Tel: 403-0013
kapu, előszoba fal, horgonyzott 30 l-es pa- GARZON szobabútor, kanapé, konyhabútor,
tentkanna és autó tetőcsomagtartó olcsón. szőnyegek, két db ágyneműtartós heverő, sütős villanytűzhely olcsón eladó. Tel: 405-5188
Tel: 342-3014, 06-28-445-524
tárolószekréELADÓ 14-16 évesnek karateruha fehér, sár- GYERMEKKERÉKPÁROK,
ga övvel 5.000 Ft, Singer varrógép 10.000 Ft, nyek, asztalok, székek, fotelok, ágyneműtar-

CSEMEGE MARTI
ÖNT K VARJUK ÜZLETÜNKBEN!
XVI. Rákosi út - János u. sarok
Akciós ajánlatunkból:
Glóbus ketchup
Glóbus mustár
Nesquick instant kakaó
Bravó őszibarack
Eduscho Dupla
Olimpos citromlé
Nárcisz 4 tekercses WC papír
Leona kocka margarin
PP Barackpálinka
Hubertus
Napóleon Le Báron
Krinolin
Dianna margarin
Szegedi sertésmájkrém

500 g
500 g
800 g
1,51
250 g
11
250 g
0,51
0,51
0,71
1 kg
500 g

279,- Ft
159,-Ft
449,- Ft
169,- Ft
339,- Ft
119,-Ft
119,- Ft
85,- Ft
579,- Ft+ü
799,- Ft
799,- Ft
349,- Ft
89,- Ft
29,- Ft

Hetente változó akciók!
NYITVA TARTÁS:

Hétfőtől péntekig 6,45-től 19,3O-ig,
Szombaton 7-13-ig, Vasárnap 8-12-ig

H -H

APRÓ

tok, szőnyegek, porszívók, ablakok és ajtószárnyak eladók. Tel: 403-1767
ÚJ egyszemélyes heverő díszpárnával eladó,
méltányos áron. Tel: 400-0510
KIVÁLLÓ állapotú franciaágy eladó. Telefon:
404-9666/1341 mell. (Horváthné)
JÓ ÁLLAPOTBAN lévő nagyméretű fotelágy
és egy franciaágy eladó. Irányár: 30.000 Ft.
Tel: 403-5295
ELADÓ sötétbarna fényes szekrénysor
10.000 Ft-ért, fotelok 500 Ft/db, A 10 típusú
olajsütő 5000 Ft. Tel: 403-3523
ELADÓ 2 ágyneműtartós, hosszabbítható
gyerekheverő, valamint 2 fotel. Ugyanitt boroshordók, ballonok és kannák. Tel: 409-1096
2 db DIÓFA hálószoba szekrény eladó. Tel:
403-3107 (18-tól)
ISKOLÁS tanulónak íróasztal eladó. Ugyanitt
számítógéphez üres nagy torony eladó. Tel:
407-3954
FEHÉR hálószoba bútor, régi Singer varrógép, szekrénysor és egyéb bútorok, valamint
15 db marmonkanna 400 Ft/db áron költözés
miatt sürgősen eladó. Tel: 405-5240
ÁRON alul eladó Michelfeit sötétbarna bőr kanapé és gyönyörű, kézi szövésű vietnami
szőnyeg. Tel: 403-3101,404-0143
ELADÓ egyszemélyes, ágyneműtartós heverő, 2000 Ft-ért. Tel: 409-0436
ÁGYNEMŰTARTÓS 1 személyes heverő felújított olcsón eladó. Tel: 405-3247
HÁROM DARABOS lakkozott dió-színű szekrénysor 10.000 Ft-ért eladó. Tel: 405-2883,
06-30-900-9986
MEGHOSSZABBÍTHATÓ,
ágyneműtartós
gyermekheverő 12.000 Ft és bordásfal
10.000 Ft-ért eladó. Tel: 405-0908
PB-GÁZTŰZHELY palackkal, 150x80-as asztal, dohányzóasztal, könyvszekrény, valamint
egy konyhaasztal (régiségnek számító). Tel:
359-3844
ELADÓ egy masszív 200x140 cm méretű
franciaágy kiemelhető ágybetéttel (5.000 Ft).
Tel: 405-4983
ROBOTRON REISS Assistant ZTF rajzasztal
eladó. Tel: 407-2698
ELADÓ 1610-es Mobiltelefonhoz komplett
autós kihangosító. Tel: 06-30-9648-669
PHILIPS sztereó rádiós magnó (5.000 Ft)
Pioneer deck (7.000 Ft), 3 személyes gumicsónak (10.000 Ft) 2 lapos camping gázfőző
csere palackkal (5.000) Rekord légpisztoly

FULL SZÉPSÉGSZALON
^
V
^
v
**
*
v
v

Gépi helyi fogyasztás
Mélyránctalanító kúra
Mell- és farizom keményítés
Vákumos arctisztítás
Aromás masszázs
Paraffinos kéz- és arcápolás
Műköröm, manikűr
Szolárium

^ Smink és figura mikrotetoválás
v Elektromos epillálás
^ Piercing, füllyukasztás
Bp. XVI. Margit u. 1.
Tel: 403-1447, 06-30-9320-521

(6.000) és digitális tolómérő (6.000) eladó.
Tel: 403-1623
MEGA DRIVE játék 12 db kazettával 12 ezer
Ft, ZUK sebességváltó 18 ezer Ft, olajpumpa
állítható virágállvány 2,8 m magas 6 ezer Ft.
BMX kerékpár 8-10 évesnek való 6 ezer Ft, 2
db gázpalack 6 ezer Ft, bordó és mályva színű öltönyök 5 ezer Ft/db irányáron, eladók.
Ugyanitt színes járdalapok kaphatók különböző színekben. Tel: 409-1991
ELADÓ SUPER NINTENTO +3 db játékkazetta + 1 db GAME BOY adapter kazettával,
ugyanitt Commodore 64 + Geos 1541-11 FDD
+magnó+matrix nyomtató, cartridge és 2 db
joystick, valamint játékprogram-kazetták és
lemezek. Tel: 405-1036
OVERLOCK 4 szálas japán, Neumann és
Lucnik sokprogramos varrógépek eladók.
Tel: 409-3349
3 SZÁLAS OLASZ Rimoldi fedőző eladó. Tel:
404-1062
36-OS MÉRETŰ cipős korcsolya, levehető
korcsolya cipővel, asztali kötőgép eladó. Tel:
407-0640
NEUMANN varrógép (asztalba épített) eladó.
Tel: 403-0039
SZOLÁRIUMÁGY eladó, 4 éves, házi használatú, jó állapotban. Tel: 405-4936
TÖKÉLETES állapotban lévő 130 W-os,
nagyméretű dupla mélysugárzóval rendelkező Videoton hangfalak eladók. Tel: 403-1918
(18-22-ig)
VOLFA (Svéd) porszívó príma állapotban eladó. Tel: 405-5861
CLARION, KENWOOD és Pioneer egységekből álló autóhifi olcsón eladó, egyben
vagy elemenként. Tel: 220-7013
120 L-ES használt villanyboyler eladó. Tel:
407-3665
HÁROMLAPOS villanytűzhely sütővel, szőnyegek, reklámplakátok a 70-es évekből és
nagyméretű munkaasztal eladó. Tel:
405-5188 (este)
VENNÉK 3 kW-os hőtárolós kályhát. Tel:
405-1187
Sí ESTÁT vásárolnék palackkal Tel: 403-2845
(12-24-ig)
GEMENC olajkályha olcsón eladó. Tel:
409-0167 (esti órákban)
ELADÓ 2 db PB palack 11,5 kg 5000 Ft/db és
egy kétégős, sütős mini gáztűzhely 5000
Ft-ért. Tel: 405-0067
GÉPKOCSI csomagtartó (3000.-), Zsolnai étkészlet, új (60.000.-), 1 db Philips új videó
magnó (40.000 Ft) eladó. Tel: 407-0094
SIESTA hősugárzó gázpalackkal eladó. Tel:
407-0432

SÓDER, HOMOK, TERMŐFÖLD,
TÖRMELÉKSZÁLLÍTÁS
lenyitható 5-6-7-8 m3-es

KONTENEfl
TELEFON

I\06/30-9483-754/l
405-4231
Király Sándor
1161 Bp. Milán u. 16.

H -H

APRÓ

PB-gázzal üzemelő Siesta fűtőkészülék eladó palack nélkül, jutányos áron. Telefon:
409-0340
530 LITERES MÉLYHŰTŐIáda jól működő, jó
állapotú, helyhiány miatt eladó. Tel: 407-2237
ELADÓ 200 kg Tetra nemesvakolat
(KD1425-ös), vegyestűzelésű zománcozott
kályha, teatűzhely és Garzon gáztűzhely. Tel:
403-3448
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ mobil klímát robogóra cserélnék. Tel: 405-4988
1 db M szárítógép 15000 Ft, 1 db gyermekkocsi 8000 Ft, 1 db 4 fiókos hűtő, fagyasztó, 1 db
teremkerékpár 8000 Ft, 1 db Siemens porszívó 2500 Ft, 1 db asztal eladó. Tel: 407-0094
SZOMBATHELYI Mezőgazdasági Gépgyár
HS típ. 12 l szőlőprés jutányos áron eladó.
Tel: 405-2701
PERMETEZŐGÉP (20 l-es), új konyhai sarok
ülőgarnitúra, szobai csillárok eladók. Tel:
407-0411
WHIRPOOL mosógép, elöltöltős, originál
csomagolásban, jótállással, kedvező áron eladó. Tel: 405-4339
SZERELŐK figyelem! 2 db automata mosógép jutányos áron eladó. Tel: 302-6077
300 LITERES Lehel hűtőláda 35 ezer Ft-ért
eladó. Tel: 405-9010
ELADÓK: 240 l-es HŰTŐszekrény (10.000
Ft), 120 l-es villanyboyler (8.000 Ft), Duna 2.
vegyestüzelésű 30.000 kalóriás kazán
(30.000 Ft), 306 l-es napi olajtartály (3.000
Ft), üvegezett, 3 szárnyas 150x220-as bontott ablak (6.000 Ft), üvegezett, 40x40 bontott
ablak (2.000 Ft), teli, bontott beltéri ajtó (2.500
Ft), szárnyas, üvegezett, bontott beltéri ajtó
(2.500 Ft), 7 m-es fagerendák (2.500 Ft), 380
db új, békéscsabai, barna hullámcserép (40
Ft/db), 50x90x82 cm-es kisállatketrec (3.000
Ft), vas, virágtartós térelválasztó (2.000 Ft).
Tel: 405-0876
VEGYESTÜZELÉSŰ kazán regiszterekkel és
csövekkel anyagárban eladó. Tel: 407-2509
(este)

ELADÓ használt Fég kombi kéményes cirkó
(50.000 Ft), 2 gázpalack (4000 Ft/db), 2 gyermek íróasztal (4000 Ft/db), Hajdú keverőtárcsás mosógép (6.000 Ft), Hajdú centrifuga
(6.000 Ft), vadonatúj nyeremény MTB kerékpár (15.000 Ft). Tel: 405-2063
4 négyzetméteres vaslemez szerszámtároló
és 120 l-es villanyboyler, félautomata mosógép, 75-ös újszerű állapotú belső teleajtó és
egy műanyag hurkatöltő eladó. Tel: 409-1121
ELADÓ alig használt 16 elemes, 500 mm-es
Romantic radiátor Tel: 405-2442
ELADÓ 1 tekercs 150-es drótfonat, 1 db 200
l-es alumínium hordó. Tel: 405-1023 (este)
15 m-es bontott vaskerítés, 24 l-es grillezős
mikrosütő, bontott tetőcserép eladó. Tel:
405-4499
OLCSÓN ELADÓ asztali daraboló háromféle
35 e. Ft, hegesztőtrafók 15-35 e. Ft, kábelprés 40 e. Ft, szögbelövők 5-50 e. Ft, villanymotor 5,5 kw-os. Tel: 407-3447
ASZTALI KÖRFŰRÉSZ (220 V-os), 10 mázsa tűzifa, lakatosműhely szerszámai, 3 köbméter faanyag építkezéshez eladók. Tel:
409-1075 (szombat kivételével)
VASAJTÓ (90x210 cm-es), vastargonca, hegesztőtrafó, satu, vasbakok, 100 l-es műanyag hordó, köszörű eladó. Tel: 409-1075
(szombat kivételével)
HASZNÁLT AJTÓK, ablakok felújítva, óvodai
szekrények, gyerekágy, vaskerítés (3 ajtós),
220 V-os ipari hűtőszekrény, transzformátor,
faipari gépek eladók. Tel: 410-5719 (16 óra
után)
CSIGALÉPCSŐ, térkövek, diszoszlopok, körfűrész, ütvefúró, villanytűzhely, gáztűzhely,
antik kályha, cserép olajkályha, varrógép, TV,
eladó vagy cserélhető. Tel: 409-3830

KONTÉNERES

ELADÓ 3 szálas ipari interlock. Tel: 404-9749
THERMOPAN ablakok (kompletten) különféle méretben eladók. Tel: 403-0198
ELADÓ szőlőprés, daráló, ballonok, 2 fahordó, demizsonok. Tel: 407-3612
ELADÓ kb 1000 db íves végű tatai szalagcserép és kúpcserép. Tel: 403-1531 (10 órától)
BONTOTT cserépkályha eladó, 18000 Ft-ért.
Tel: 06-20-9360-582, 384-2394
ÉPÍTKEZÉSBŐL megmaradt 600 db új piros
Bramac cserép és 120 db kúpcserép olcsón
eladó. Tel: 407-0608
BONTOTT cserép eladó. Tel: 403-7062

gerenda (3 db) jutányos áron eladó. Tel:
405-4637
BONTOTT hármas redőnyös ablakok,
100x60-as ablak, bontott tégla, 2 méteres 2
hűtőfiókos ipari hűtőpult eladó. Tel: 605-1055
150 nm téliesített faház sürgősen eladó. 15
elem, 4 térelválasztó, ajtók és ablakok. Irányár: 350.000 Ft. Tel: 06-30-2118-263 vagy
403-0625
NYUGDÍJASTÓL eladók földieper tövek,
díszbokrok, trombitavirág, lilaakác, évelő kerti
virág tövek, hagymások és szobanövények.
Tel: 405-9083

2,5 MÉTERES fikusz olcsón eladó. Tel:
HÁZTÓL eladó igen kedvező, 1200 Ft/nm 409-1018
áron 33 nm olasz 5-ös keménységű 30x30-as
ELADÓ szép nagylevelű könnyezőpálma 600
bézs színű padlólap. Tel: 405-7532
Ft. Tel: 405-4983
ELADÓ thermo osztott üveg: 4 db 138x89 cm
(4000 Ft/db) és 2 db 105x52 cm (2000 Ft/db).
Jármű
Tel: 405-4988
KISKERTBE való fóliaváz alumíniumból
410x210x185 feszítődrótokkal együtt eladó. VW PÓLÓ Classic sport első kézből egy évesen eladó. Kimondottan jó állapotban, extrákTel: 405-5770
kal. Ára: 2.300.000 Ft. Tel: 06-60-437-175
ELADÓ 60/19-es kerámia béléstest kb 300 db
OPEL KADETT1.3 automata, 1981 -és, 2000.
(100 Ft/db). Tel: 405-6546
dec-ig vizsgáztatva eladó. Tel: 407-0625
SZŐLŐPRÉS 60 l-es, kerti 9 fokos erős létra,
ácskapcsok féláron, fúrógép állvány, valamint
bontott padló (zsaluzásra alkalmas) eladó.
Tel: 407-1422
GARÁZSKAPU 5000 Ft-ért eladó. Tel:
409-0043

N°80
Kisvendéglő

ELADÓ redőnyvasból készült, használt kétszárnyas nagykapu 5 ezer Ft-ért, 200-as karos lemezolló 22 ezer Ft-ért, 250-es körfűrész, 380 V-os, abrichter és nútoló véggel 26
ezer Ft-ért, kályha 2 ezer Ft-ért. T: 403-2821
ELADÓ 1 DB ÖNTÖTTVAS fürdőkád, 1 db fűnyíró, 1 db 200 l-s olajos hordó. Tel: 405-3740
ÉPÍTKEZŐK! 40x20x6-os válaszfallap (kb
200 db), ikersejt tégla (kb 60 db) E 370 beton-

1161 Bp. Csömöri út 80.

©405-3750©

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

CSAK 16 db/m2

sitt, föld, homok, lom
SZÁLLÍTÁS

06-20-9515-955, 405-2343 ,

TV-VIDEÓ SZERVIZ
RÁDIÓ, TŰ, UIDEO, KEHVÉRSÜTÖ, 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

BUTORKESZITES
Bp. XVI. Cinkota, Vidámvásár u. 36.

Tel: 400-1365

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

POROT

N+F

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

f e l ü l m ú l ó

h ő s z i g e t e l ő
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Építőanyag, Szállítás

NEDALUHA
Schiedef kémény akció

KÍNÁLATUNK BŐVÜLT: Bramac cserép,
betonáruk, szigetelőanyagok is kaphatók
1164 Bp. Cinkota, Vidámvásár u. 76. Tel: 400-12-68
MEGNYITOTTUK MÁSODIK TELEPÜNKET:
1165 Bp. Bökényföldi út 105. Tel: 407-43-89
Nyitva tartás: H-P 7-17-ig, Szó: 7-12 óráig

H-H
NAGYSZERŰ lehetőség! Magánszemélytől Daewoo Lublin eladó.
Ára: 1.500.000 Ft. Tel: 06-60-437-175
WARTBURG 1.3-as, 90-es évjáratú,
kevés kilométerrel, megkímélt állapotban eladó. Irányár: 350 ezer Ft
Tel: 407-6309, 252-3130

APRÓ

MITSUBISHI L 300 benzines-gázos
11 éves zárt tehergépkocsi jó állapotban eladó. Tel: 405-5718
TRABANT 601 eladó vonóhoroggal,
11 éves, 1 év műszaki, jó állapotban,
180.000 Ft-ért. Tel: 407-6914

S 105 SKODA 2001 januárig vizsgáztatva, felújítva eladó. Irányár.:
87-ES ÉVJÁRATÚ 126-os Polski Fi- 130 ezer Ft. Tel: 403-1151 (este)
at fehér, 56 ezer km-rel 2. tulajdo- 1986-os SKODA 105 S 2000 szepnostól 2001-ig vizsgáztatva, eredeti temberig vizsgáztatva 120 ezer
fényezéssel kis szépséghibákkal el- Ft-os irányáron eladó. Tel: 405-9111
adó. Tel: 221-1652 (este, hétvégén) KARAMBOLOS 1200-as Lada érvé-

ELADÓ Polski Fiat 126-os 79-es évjárat. Felújított és kitűnő motor, 2000.
10.30-ig érvényes műszaki. Tel:
220-0467. Irányár: 80.000 Ft.

Állati aprók

nyes forgalmi engedéllyel, és tetőcsomagtartó
eladó.
Tel:
06-23-487-089

SUZUKI GEMMA
nagyrobogó,
POLSKI 126-os szétszedett állapot- 92-es, megkímélt állapotban 130
ban, rendszámmal sürgősen eladó ezer Ft-ért eladó. Tel: 06-28-471 -689
25 ezer Ft-ért. Tel: 405-4842
YAMAHA JOG 2JA, gyöngyházRENAULT 19D, 1990-es, kitűnő ál- sárga színű, önindítós automata rolapotban, első tulajdonostól eladó. bogóm, jó állapotban eladó. Ára: 80
Irányár: 830.000 Ft. Tel: 06-20- ezer Ft. Tel: 405-3110
-949-0937
YAMAHA Super JOG ZR robogó új-

KUTYAKIKÉPZÉS az Ön igényei
szerint. Telefon: 403-2165, 06-3050 ccm RIGA kismotor eladó, jól mű211-5205,06-30-214-4841
ködő állapotban. Megéri az árát. Tel:
ELVESZETT a XVI. kér. Sándor u. 4.
405-1856
ELADÓ egy 750 kilós, ráfutófékes sz. alól augusztus 21-én középtermetű, lógó fülű, zsemleszínű, hátán
utánfutó. Tel: 403-0198
vörös, hosszú szálkás szőrű 5 éves
UTÁNFUTÓ Lady-S típusú, magasí- keverék fiú kutya. Ha megtalálják,
tóval eladó. 300 kg-ig terhelhető.
kérem értesítsenek. Munkaidőben:
Tel: 405-4850
Liptai 405-4806, este és hétvégén:
MAGASÍTOTT ketreces középmére- Aradi 407-5449
tű utánfutó kifogástalan állapotban
TALÁLT kiscicákat ajándékoznánk.
eladó. Tel: 06-30-9320-521
Tel: 407-3632
TRABANT 601-és típushoz alkatréELAJÁNDÉKOZNÁNK 5 hónapos
szek eladók. T: 409-1090,405-3110
keverék kiskutyát (középtermetű).
ELADÓ Új Dacia alkatrészek és új Tel: 405-0684
Dacia sebváltó. Tel: 407-0411
MÁLTAI selyemkiskutyák eladók a
SKODA FAVORIT első sárvédő, job- magyarországon egyedülálló vérvobos-balos eladó. T: 405-1023 (este) nalú holland import hungária és osztELADÓ 4 db Mercedes felni Conti- rák junior champion yothi of ewn's
nental gumikkal (7 ezer Ft/db). Tel: dream loverstől. Tel: 06-30405-2344
9912-903,06-28-445-257

OPEL Omega 2000 i, 1990-es, ext- szerű állapotban, tárcsafékes, sport
rákkal 900.000 Ft-ért eladó. Tel: tunninggal eladó. Tel: 403-3053,
403-7313
06-30-9480-412

Autóüvegezés 24 órán belül

ELEKTROMOS HÁZTARTÁSI GÉPEK SZERVIZE

Elin DAEWOO Hajdú AKA-EIectric geka Severin
Hertha Gotland Kerió EFBE Omega RFDLG Vision
ANTEC Fakírabc

Szakszerű méretrehúzás padon

Computeres színkeverés

O

Fényezés fülkében
Kisebb expresszjavítások
esetleg szombaton is 10-16-ig
FODOR GYÖRGY

l

T: 405-2408, 06-30-9406-532

0
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MÁRKASZERVIZ - garanciális és garancián túli jauításoH! 0
SZERVIZ
KÖZPONT:

Kislarcsa, Széchelyi u. 90.
jj
Tel: 409-0554,28/470-115,30/9424-403 m

Bp. XVI. Ságvári u. 2. Tel: 405-5861
Mindenféle gépet, ami egy háztartásban létezik, és elektromos
árammal működik, típustól függetlenül is megjavítunk!

o

karosszérialakatos mester
XVI. Mátyás király út 112.

TJ
0
31
ti)
N

l
O VASALÓ O MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ O DARÁLÓ O TŰZHELY O

HELYI HÍREK

VEGYES
KECSKETEJ, túró, kecskesajt eladó. Tel: 06-28-446-483
BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET,
régi képeslapokat, levélborítékokat
vásárolunk. Bp. VIII. Szentkirályi u.
6. Tel: 267-2494
ÁTADNÁM bükkfürdői 1 és félszobás üdülői jogomat szeptember
29-től október 12-ig 2000 Ft/éjszaka.
Tel: 405-2259
MAGÁNGYŰJTŐ keres régi képeslapokat, papírpénzeket, postatiszta
bélyeggyűjteményt. Tel: 405-7330,
409-4628
KÖNYVEKET vásárolok készpénzért, lehetőleg jó állapotban lévőket.
Tel: 405-6029

KECSKÉNEK való széna ingyen elvihető. Fehér pézsmakacsák to2 és 3 ÉVES FAJTATISZTA német- vábbtenyésztésre, pecsenyekacsák
juhász, 3 hónapos tacskó és 3 hóna- vágásra eladók. Tel: 403-7895 (20
pos juhászkutya különböző árban el- órától)
vihető. Tel: 405-9210
MÁLTAI selyemkutya, 1 éves, szu- REGI KÉPESLAPOKAT, levélboríka, eladó. Telefon: 405-36-23 (18 és tékokat, levélzárókat, reklámnyomtatványokat állandóan vásárolunk.
20 óra között)
BABÉRKOSZORÚS shampion apá- BP: VIII. Szentkirályi u. 6. Tel:
tól első választású Rotweiler kisku- 267-2494
tya igényesnek eladó. Tel: 403-0925
AMERIKAI Staffordshire terrier kiskutyák oltva, féregtelenítve, törzskönyv nélkül olcsón eladók. Tel:
06-28-472-119

Feleslegessé
vált sörösdoboz
gyűjteményt átvennék. T: 407-0253

MÁTYÁSFÖLDI polgárőrség önkéntes tagokat keres. Jelentkezés minden csütörtökön 18-19 óra között az
VÁSÁROLNÉK nagyméretű madár- Erzsébet-ligeti Színház Polgárőr irokalitkát vagy rágcsálóketrecet. Tel: dájában. Tel: 407-1467/18 mellék a
405-3871,06-30-9048-548
megadott időpontban.

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS,
VÁLLALKOZÓK AJÁNLATAI,
KERETES HIRDETÉSEK FELVÉTELE

GARANCIÁNK A GARANCIÁNK!

Független Közösségi
Folyóirat -11. évf. 9. sz.
1999. szeptember 20.
A szerkesztésben 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
Kiadja a Ferenci Kiadó
1162 Budapest,
XVI. Hermina út 16.
Felelős kiadó:
FERENCI ZOLTÁN
Egyes példány ára: 25 Ft
Nyomdai előkészítés:
Ferenci Kiadó
Nyomtatta:
a SzaBe Nyomdaipari Bt.
1162 Bp. Hermina út 79.
Tel/Fax: 405-2855

UJFULLANDI kölyök kutyák eladók.
Tel: 407-4950, 405-3197

PB-gázcseretelep
működik

Telefon: 405-5919 (hétköznap 10-19 óráig)

Hirdessen apróban.
Nálunk ingyen van!

MÁTÉ PÁLNÉ

(INGYENES LAKOSSSÁGI APRÓHIRDETÉS)

építőanyag
kereskedésében

Hirdetés szövege: ...

(Nyomtatott betűkkel, olvashatóan!)

- Építőanyagok,
samottáru, agyag
-Villanyszerelési
anyagok
- Festékek, hígítók
Hirdetést feladó neve:

NYITVA: H-P 7-16-ig,
Szombaton 7-12-ig

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

címe:
A hirdetés szövegét kérjük levélben eljuttatni a szerkesztőség postacímére |
(Helyi Hírek 1631 Bp. Pf. 6.). Hirdetés feladható a 405-5919 telefonon is hétköz- l
nap 10-18 óráig. Az Oktatás rovat és a vállalkozói apróhirdetés nem ingyenes!
(A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy az érdekeit sértő vagy az etikai normákba ütköző hirdetések megjelentetésétől elzárkózzon!) l

I

Hogyan riasszunk szatírt?
Előző számunkban ugyanezen a helyen számoltunk be arról, hogy egy veszélyes szatír garázdálkodik a kerületben: csalafinta módon „szaxizásra" kényszerített majd megerőszakolt
egy örömlányt a Rákospalotai
határúton, végül feefés nélkül távozott.
Később egy tisztes aszPC »ZqfVÍZ, irodatechnika
szonyt is megtámadott a Jókai
lakótelep egyik épületében, őt is
Rövidáru — Kézimunka
MOLNÁR Motoros
meg akarta erőszakolni, de az
és Lakást
asszony
olyat mondott a szatírés AUTÓSISKOLA
nak, amitől az felhagyott a támaXVI.
Sashalmi
sétány
24.
TANFOLYAMAI
(a hátsó parkolónál)
dással, és elmenekült.
folyamatosan indulnak H, Sze, Cs 17 órától
Nyitva K-P: 9-17-ig, Szó: 8-12 óráig
szombaton 8 órától a Táncsics u. iskolában
Olvasóink egy része, elsősorTel: 403-4229
Kezdő vezetőknek továbbképzés
ban a hölgyek élénken érdeklődRQBOGÓS TAN FÖL YAMOK IS INDULNAK
- Ruhanemű javítás, gombbehúzás,
tek
szerkesztőségünkben,
JELENTKEZÉS a helyszínen .
patentozás
ugyan áruljuk már el, hogy mit
^Tel: 407-2126. 06-20-9213-690
Konyhatextília készítés egyedi méretre mondott a megtámadott asz- Gobleinek, horgoló-, hímző-, osztott
szony a szatírnak. Mire tippelhímzőfonalak, kézimunka-előnyomás
Dr. Neszménui Cmmct
nek?
- faggattuk az érdeklődőViaszosvászon, lakástextil, méteráru
Fogszakorvos
Gyöngy, bizsu és alkatrészei,
ajándéktárgyak, harisnyák, zoknik
4 m3 és 6-7m3-es nyitható
Bp. XVI. Rákosszentmihály,
Batthyány u. 30-32.
KONTÉNER RENDELÉS
(Rákosi úti sarok melletti ház)
FUVAROZÁS 3,51 ponyvás teherautóval
Rendelés:
Tel: 409-0933, 06-30-9441-106
Hétfő: 9-12-ig, Szerda: 14-18-ig

KONTÉNERES
SITTSZÁLLÍTÁS

Kedd és Csütörtök:15-19-oraig

Telefon, bejelentkezés: 405-0981

Szerszámszaküzlet
GÉPKÖLCSÖNZÉS
XVI. Csömöri út 2-4.
Tel: 405-9106

H-P:7-17,Szo:7-t2-íg

SKODA

TELJESKÖRŰ JAVÍTÁS
VIZSGÁZTATÁS helyben
1161 Bp. Rákospalotai határút 25.
Tel: 405-5436

Föld, homok, sóder
szállítása is

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

Kiskereskedők figyelem!

Németországból IMPORTÁLT,
továbbértékesítésre alkalmas
ORIGINÁL RUHÁK
(pólók, nadrágok, kosztümök...)
Kis tété/ben 1300 Ff/db
nagytéte/ben 980 Ff/db
Ispán Tüzép területén, Rádió u. 1.
Érdeklődni: 294-3494
400-3339, 06-30-9529-259

TUSÁN

VAS-MŰSZAKI

ÁRUHÁZ

és (SJ)Metabo elektromos kéziszerszámok
ROMANTIK 3ÍU radiátorok márkakereskedése
Nálunk
bankkártyával
is lehet
fizetni!
Felhasználóknak és viszonteladóknak mennyiségi árkedvezmény!
Épületgépészeti anyagok és gázkészülékek
széles választékával várjuk Kedves Vásárlóinkat!

*»

1163 Budapest, Ver és P.u. 73-75.
Telefon: 403-14&2, 403-8668 Fax: 403-1310
NYITVA TARTÁS: H-P: 7,30-18-ig, Szó: 8-12

ÉPÍTKEZŐK FIGYELEM!

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

Betonszivattyú-,
MixerautóSZERVEZÉS

két. Egy részük szerint azt mondhatta, hogy éppen „megvan",
mások fertőző nemibetegségre
gondoltak.
A helyes választ a rendőrségtől tudtuk meg. Az asszony azt
mondta (megfelelő indulattal),
hogy 25 cigánnyal lakik együtt,
akik a föld alól is megkeresik és
kinyírják. Időközben a szatírról elkészült a fantomkép is, amely
fentebb látható: haja szőkésbarna, arca borostás, ruházata világoskék farmer és póló. Aki felismeri, jelezze a 407-8455 telefonszámon a rendőrségen.
BŐRGYÓGYÁSZAT ÉS
ORVOSI KOZMETOLÓGIA
Bp. XVI. József u. 13.
kedd, szerda: 17-18 óráig
Rendel: Dr. Feldmann Julianna
bőrgyógyász-kozmetológus főorvos
az orvostudományok kandidátusa
Bejelentkezés: 405-3496,06-30-9628-583

KONTÉNERES

Olcsó árakkal
jó minőséggel
várjuk érdeklődésüket!

SITTSZÁLLÍTÁS

Telephely:
BAR-BAU Bt.
1165Bp. XVI. Sarjúu. 38.
Tel/Fax: 403-3113

/Tel/Fax:
, 404-1625
^ _
403-1626
~11b3 Bp. Kerepesi út 184.

fv^ r

KIADÓ

BEJÁRATOTT ÜZLETHELYISÉG
A XVI. kér. Rákosi út 123-ban

a totózóval szemben, bejáratott 50 m2-es

CSEMEGE SAROK-ÜZLET KIADÓ!
profilváltás lehetséges!
ÉRDEKLŐDNI: 405-5940 telefonon, vagy
személyesen a Szárnyas-udvar húsboltban
a fenti címen, egész nap

A Helyi Hírek
Információs melléklete
1999. 9.

A CORVIN Művelődési Ház programjából
Bp. 1163 Sashalom, Thököly u. 13.

Telefon: 404-0406, 403-4359 e-mail:corvin.muvhaz@mail.matav.hu
Szeptember 17. péntek 18 óra: ŐSZI
TÁRLAT, a kerületben élő vagy alkotó művészek kiállítása. A tárlat megtekinthető szeptember 30-ig, hétköznap 10-18 óráig.
Szeptember 29. szerda 8-11 óráig:
DORCAS HOLLAND RUHAVÁSÁR.
Október 1. péntek 19-24 óráig:
ALTERNATÍV MALACKA ÉS a
TAHÓ klub. Klubunk minden hónap
első péntekén 19-24 óráig várja az
alternatív zene kedvelőit. Belépő:
400,- Ft. Vendég: a Telefon és a
Mongoltorna zenekar.
Október 8. péntek 18-24 óráig:
GESAROL Revival Bánd klub. A klub min-

den hónap második péntekén tart összejövetelt. Belépő: 400,- Ft.
Október 14. csütörtök 17 óra:
DARÁZS ISTVÁN népi fafaragó művész
kiállítása. Megtekinthető hétköznap
10-18 óráig.
Október 15. péntek 19-24 óráig:
VÉNCSAVARGÓ Hit Rock klub.
Belépő: 400,- Ft.
Október 22. péntek 19-24 óráig:
GESAROL koncert. (Szakács Gábor
énekes kiválása után újjáalakult eredeti
formáció.) Belépő: 400,- Ft.
Október 29. péntek 19-24 óráig:
VÉNCSAVARGÓ Hit Rock klub.
Belépő: 400,- Ft.

A Szabó-Autóház-Galéria programja

1163 Bp. XVI. Batsányi J. u. 47.
Szeptember 16-tól október 7-ig
Somorác Pál festőművész kiállítása
Október 8-tól 28-ig
Varga Magdolna festőművész kiállítása

STRAF-KOCSI KFT.

Kedvező részletfizetés 20%-tól 60 hónapra

LANOS 1.6 i 16V 106 LE-s autók:

Klímával, légzsákkal, rádiósmagnóval,
185-ös gumikkal, indításgátlóval, 4 fejtámlával

2.399.000,- Ft-ért!

+ A hirdetés felmutatójának AJÁNDÉKBA ADUNK egy
ULTRAHANGOS RIASZTÓ BERENDEZÉST,
amennyiben akciós új gépkocsit vásárol nálunk!
Nyugdíjas és egyéb KEDVEZMÉNYEK minden autóra!
Szalon: 1163 Bp. Veres Péter út 15/C.Tel: 403-99-06
Nyitva: H-P 9-18-ig, Szó. 9-12,30-ig
Szerviz: 1163 Bp. Batsányi J. u. 47. Tel: 403-02-12

http://www.daewoo-straf.hu

Erzsébet-ligeti Színház

Önkormányzati Galéria

Bp. 1165 Hunyadvár u. 43/D
Tel: 407-1728, fax: 407-1727
Szeptember 24. péntek 16 óra:
Moliere: KÉNYESKEDŐK,
a Corvin Mátyás Gimnázium
Pa-Thália Színkörének előadásában.
Belépő: 350,- Ft.
Október 1. péntek 20-24 óráig:
NOSZTALGIA TÁNCEST a GEMINI
TRIÓVAL. Sztárvendég: ZALATNAY
CINI. Asztalfoglalás 19 órától. Táncestjeinket októbertől sztárvendégek
közreműködésével minden hónap első pénteki napján az Erzsébetligeti
Színházban rendezzük meg.
Október 3. vasárnap: GYEREKBULI
a LIGETBEN, családi nap.
10-12 óráig: Táncház a Kolompos
együttessel; 12-14.30 óráig: Népi játékok készítése; 14.30 órakor: Történelmi játszóház; Egész nap: Ajándéktárgyak, olcsó pelenkavásárlási lehetőség, gyógyító ásványok és ásványékszerek, fajátékok, büfé, lufi, és sok
minden más várja az érdeklődőket.
Októbere, szerda 15 óra:
LAGZI LAJCSI és ZENEKARÁNAK
MŰSORA az idősek világéve alkalmából. A Területi Szociális Szolgálat
ajándékműsora nyugdíjasoknak. A
belépés ingyenes.
Október 7. csütörtök 15 óra:
Kosztolányi Dezső: ÉDES ANNA, a
Kötelező Olvasmányok Színházának
előadásában. Belépő: 350,- Ft.
Október 15. péntek 19-22 óráig:
LATIN EST a CARIBEAT EGYÜTTESSEL. Belépő: 500,- Ft.
Október 17. vasárnap 10. 30-kor:
Presser - Sztevanovity: A PADLÁS,
félig mese, félig musical két részben
a Kertész utcai Művészeti Általános
Iskola előadásában. Szakmai fővédnök: Bubik István. Belépő: 500,- Ft

A Polgármesteri Hivatal l. emeletén
1163 Havashalom u. 43.
„ARARÁT LEJTŐIN" a XVI. kerületi Örmény Önkormányzat fotókiállítása. Megtekinthető szeptember 22-ig, ügyfélszolgálati időben.

GÉPKÖLCSÖNZÉS
Az Újszász utcai
BARKÁCSBOLTBAN

EGYÉB ESZKÖZÖK

kölcsönzése

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

NYITVA: H-P 8-17,30-ig
szombaton 8-13-ig
Tel: 407-2059

„PÉLI TAMÁS emlékkiállítása" nyílik
szeptember 27-én 18 órakor. A tárlat
megtekinthető november 3-ig.

Mi mennyi a piacon
(Szeptember második szombatján)
Újpalota

Sashalom

Burgonya
Vöröshagyma
Fokhagyma
Uborka
Karalábé
Saláta
Fejeskáposzta
Kelkáposzta
Lilakáposzta
Paradicsom
Spenót
Sóska
Sárgarépa
Fehérrépa
Zeller
Karfiol
Zöldbab
Padlizsán
Paprika
Pritamin
Főzőtök
Patisszon
Piros retek
Gomba
Narancs
Grapefruit
Citrom
Alma
Banán
Körte
Görögdinnye
Sárgadinnye
Szőlő
Őszibarack

58-80 Ft
69-80 Ft
280-350 Ft
98-130 Ft
78-80 Ft
60-80 Ft
68-79 Ft
48-78 Ft
88 Ft
78-198 Ft
120 Ft
140 Ft
80-98 Ft
148-198 Ft
55-70 Ft
168-198 FT
98-140 Ft
98-108 Ft
68-100 Ft
98-120 Ft
70 Ft
80 Ft
40-60/cs
360-390 Ft
260 Ft
260 Ft
200-280 Ft
68-148 Ft
178-198 Ft
138-170 Ft
28 Ft
170 Ft
88-138 Ft
128-198 Ft

48-68 Ft
78-80 Ft
300 Ft
58-148 Ft
68 Ft
78-80 Ft
78-98 Ft
78-98 Ft
128 Ft
78-198 Ft
120 Ft
130 Ft
98-128 Ft
248-298 Ft
30-68 Ft
188-250 Ft
120-128 Ft
148 Ft
78-128 Ft
148-168 Ft
68-78 Ft
98 Ft
58/cs
238-398 Ft
280 Ft
280 Ft
280-298 Ft
78-158 Ft
Í88-198Ft
60-240 Ft
28-38 Ft
178 Ft
118-178 Ft
168-198 Ft

Kopaszbarack

298 Ft

198 Ft

Szilva
58-70 Ft
Csemegekukorica
35 Ft
Mák
760 Ft
Dióbél
1000-1100 Ft
Lencse
260 Ft
Sárgaborsó
130 Ft
Tarkabab
300 Ft
Fehérbab
300 Ft
Tojás
11-14 Ft
Tyúk
300-350 Ft
Csirkecomb
440-460 Ft
Csirkemell
499-500 Ft
Csirkeszárny 350-370 Ft
Sertéscomb
640 Ft
Dagadó
600 Ft
Oldalas
530-540 Ft
Lapocka
630 Ft
Marhalapocka
680 Ft
Felsál
800 Ft
Pontyszelet
899 Ft
Élő ponty
599 Ft

98-118 Ft
30-38 Ft
620-780 Ft
1200 Ft
250-280 Ft
120-160 Ft
290-400 Ft
280 Ft
13-15 Ft
350 Ft
495 Ft
495-520 Ft
380 Ft
670 Ft
650 Ft
635 Ft
655 Ft
799 Ft
899 Ft
910 Ft
600 Ft

VÁLLALKOZÓK
AUTÓKÁRPITOZÁS BŐRBŐL! Telefon:
409-3599
Mészáros FOTÓ - igazolvány-, esküvői-, tabló-és tárgyfotók készítése. Helyszínre is megyek. 1165 Bp. Szabadság u. 14. Telefon:
403-6924 (Kedden zárva!)
FOGSOROK készítése és javítása, különböző fogtechnikai munkák elkészítése rövid
határidővel, garanciával. Kunze Clausné,
XVI. M.föld, Ólom u. 8. T: 403-7385
MODERN ÉS STYLBÚTOROK kárpitozását,
felújítását vállalom. Benedek Béla kárpitos,
1162 Bp. Hermina út 25. T: 405-3247
KÉPKERETEZÉS - TÜKRÖK! Bella Ráma
Képkeretező, Sashalom, Pósa L. u. 45. Telefon: 404-1241
SZÁMÍTÁSTECHNIKA, SZÁMÍTÓGÉP
házhozszállítva! Komplett számítógép, vagy
egyéni elképzelése szerint összeállított konfiguráció házhozszállítása, beüzemelése, kedvező áron. Tel: 307-0043, Nánássy

VILLANYSZERELÉST, KAPUTELEFON
szerelést vállalunk. Tel: 405-2875
VILLANYSZERELÉS! Családi házak szerelése, felújítása. Tel: 06-20-9352-138
ÉPÜLETI MŰKÖVEZÉS: lépcsők, lábazatok, könyöklők, padlók, erkélyszegélyek
műkövezését, valamint padló- és falicsempe felrakását is vállalom. Tel:
363-0402,06-30-9514-492
KŐMŰVES, ÁCS ÉS BURKOLÓ munkát vállal építési vállalkozó. Tel: 06-30-9343-270
KŐMŰVES MUNKÁK, hideg-meleg burkolás, festés, mázolás, tapétázás, generál kivitelezésben is. Rövid határidő, minőségi munka. Nyugdíjasoknak 10-15% kedvezmény!
Tel: 06-30-9109-567
LAPOSTATŐ-SZIGETELÉS referenciákkal.
MTH Iroda Tel: 405-3150
BIZTONSÁGTECHNIKA- ablakrácsok, folyosóleválasztás, erkélybeépítés.páncélajtók kerítések, kapuk készítése, hevederzárak szerelése. Sulyok Zoltán biztonságtechnikus, tel: 410-5428, 06-30-9415-280

AJÁNLATAI

MINDENFÉLE-FAJTA REDŐNYÖK, vasredőnyök, reluxák, harmonikaajtók,
szalagfüggönyök készítése, javítása garanciával. Reluxa tisztítás. Tel: 405-1900,
06-30-211-8606,1161 József u. 47. Mészáros Zoltán
REDŐNY, ROLETTA, SZALAGFÜGGÖNY, reluxa, szúnyogháló, harmonikaajtó
készítése, javítása garanciával. Telefon:
406-1583,06-30-9429-245
REDŐNY, RELUXA, HARMONIKAAJTÓ,
szalagfüggöny, vasredőny készítése, javítása garanciával. Mészáros László, 1161 Bp.
József u. 47. Tel: 405-1899,06-30-201 -1898
KÖZPONTI FŰTÉS, VÍZ-, GÁZSZERELÉS
tervezéssel, szakértés! Tel/Fax: 406-5679,
R-telefon: 06-30-9405-905
GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÁS garanciával, hétvégén is! Tel: 06-30-9421-590,403-0455

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatorna tisztítás és
karbantartás mindennap. 405-4525 Marcsányi László, 1162 Attila u. 95.
GABULA BT. Elektromos háztartási gépek
szervize! DAEWOO Márkaszerviz Bp. XVI.
Ságvári u. 2. (a Világ mozival szemben) Tel:
405-5861 - Szervizvezető R-tel:
06-30-9424-403 - Kistarcsa, Széchenyi u.
90. Tel: 06-28-470-115 Mosó- és mosogatógépek szakszervize, régi mosógépek felújítása, villanyboyler, hűtőgép, fagyasztó,
háztartási kisgépek, hőtárolós kályha, mikrohullámú sütő javítása. Mikrosütők sugárzásmérése!
TV-VIDEO-RADIO, elektromos kéziszerszámok, háztartási gépek javítása, és motortekercselés. 1162 Akácfa u. 62. Telefon:
405-2197
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS GARANCIÁVAL, a hét
minden napján. Telefon: 405-3553,
06-20-9344-874

VÍZ, GÁZ, KÖZPONTI FŰTÉS szerelés, javítás. Telefon: 403-0076,06-30-9824-104
EGYÉNI ÉS TÁRSAS vállalkozások ügyviVILLANYBOYLER szerelése, cseréje, javítáGYÖNYÖRŰ FEHÉR MENYASSZONYI
telét vállalja kft. szervezéssel, tanácsadássa, vízkőtisztítása, korrózióvédelme. Mosdó,
ruhák kölcsönözhetők már 9.000 Ft-tól. Külsal (képviselet, bér- és munkaügy, stb.). Tel:
LAKATOSMUNKÁT, JAVÍTÁST is vállalok! mosogató és WC-tartály cseréje, javítása,
földi katalógus alapján méretre varrás. Ma06-30-919-8106
Lépcsők, korlátok, ablak-, ajtórácsok, zár- és mosogató- és mosógép bekötés T: 4000-595
gyaros ruhák is. kellékek, koszorúslány ruKÖNYVELŐ ÉS ÚTNYILVÁNTARTÓ prog- kapujavítás, stb. Tel: 06-30-9643-521 (egész
hák, elsőáldozó ruhák. XVI. Sas u. 20. ElőHAJDÚ
VILLANYBOYLEREK
SZERVIZE.
nap), 409-4408 (este)
ramok számítógépre. Tel: 280-5810
zetes
bejelentkezés: 405-4428
Szerelés, javítás, vízkőtelenítés, a bejelentés
FÉMSZERKEZETI
MUNKÁK
kivitelezését
napján,
hétvégén
is.
Tel:
420-8883
CIPŐJAVÍTÁS újra megnyílt a XVI. kér.
rövid határidővel vállaljuk (ajtórácstól a tetőMátyás király u. 37-ben. Tel: 405-6029
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítását, beüzemelését
szerkezetig). Tel: 409-0872, 06-20és az ehhez kapcsolódó vizes munkákat vál-9346-367
lalom gyorsan, megbízhatóan. Telefon:
KONTÉNERES
LOMTALANÍTÁS, 06-30-9480-982
ÉPÍTÉSTERVEZÉS 1161 Rákóczi u. 124.
SITTSZÁLLÍTÁS- Lakosság részére 12%
Tel: 405-5060,06-30-9271-828
HŰTŐGÉPSZERELŐ GYORSSZOLGÁ•Különböző típusú beltéri
kedvezmény! Tel: 220-4804, Vitrai
LAT. Hűtők, fagyasztók helyszíni javítása,
egységek javítása
ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS! Családi házak,
DUNAI SÓDER, homok, termőföld, kőpor
ajtószigetelések cseréje garanciával, hétvé•-Műholdvevő, AM-fejek javítása
tetőtérbeépítések tervezése, engedélyezteszállítása, gépi földmunka, konténeres
gén is. Tel: 420-4659, 06-30-9422-946
••Antennaforgatók javítása
tése. XVI. Becő u. 20. Tel: 407-3650, Kővári
sittszállítás, önrakodó darusautó. Tel:
(•PÁCÉ és egyéb alkatrészek
ÉPÜLETTERVEZÉS (építészet-statika) en- 06-30-9440-308,400-9500, Krekács
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XVI. kerületi gyorsértékesítése
gedélyeztetés, műszaki vezetés, szaktaÁLMENYEZET SZERELÉST, gipszkartono- szolgálat. Csatornák, mosogató- és fürdő•TV-Video készülékek javítása
nácsadás. Telefon: 409-1026
zást, szőnyeg- és PVC-ragasztást, hidegbur- szoba-lefolyóktisztításafalbontás nélkül, kor•VC2 -» VC1 dekóder átalakítás
SZENNYVÍZSZÁLLÍTÁS! Czigány Ernő, kolást, festés-mázolást, tapétázást vállalok. szerű gépekkel azonnal, hétvégén is! Tel:
•Műholdvevő alkatrészek
1162 Bp. Szent Imre u. 119. Tel: 405-2418, Tel: 405-8749,06-20-982-8632
228-6193,06-30-9210-948
értékesítése
405-1840 (1998. 09.1-től a XVI. kerületben
Cím: 1163 Bp. Veres Péter út 48..
PARKETTÁZÁST, CSISZOLÁST, lakkozást,
HŰTŐGÉP, FAGYASZTÓ, MOSÓGÉP,
szennyvízszállításra jogosult vállalkozó.)
Tel: 403-8521,403-0608, Fax: 403-2451
PVC-, szőnyegpadló ragasztást vállalok ga.Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig
CSATORNABEKÖTÉS, szenny- és ranciával, közületek részére is! Telefon: villanyboyler javítása garanciával. Papp Pál,
1161 Bp. Sashalom u. 3. Telefon:
.E-mail: betacomserv@mail.datanet.hu
csapadékvízelvezetés telken belül. Tel: 403-3070, 06-209-753-702
.Web: http://www.betacom.hu
06-20-9516-547, vagy 17-21 óráig:
405-7262,405-3075
PARKETTÁZÁS, CSISZOLÁS, lakkozás,
404-9082 is.
^IBÉTACOM* SERVICE
DUGULÁSelhárítás, csatornatisztítás, karban- szőnyeg-, PVC-, parafa-ragasztás szolid
tartás garanciával. T: 405-7262,405-3075
áron, szakszerűen. Munkafelvétel: 363-3786,
06-20-9756-543
FŰNYÍRÓK, SZIVATTYÚK, villanymotorok,
ASZTALOS VÁLLAL mindenfajta asztaloslakásszellőzők szakszerű JAVÍTÁSA (orosz
Bp. XVI. Szlovák út 134.
munkát, kisebbeket is. Szalagparketta-lerabúvárszivattyú is). Tartalékalkatrészek áruTel: 405-3566,06-20-9277-818 Nyitva: H-P 7,30-17-ig, Szó: 7,30-12-ig
kást is vállalok. Tel: 409-1195
sítása betonkeverőkhöz. 1147 Bp. Fűrész u.
VÍZ-GÁZ-FŰTÉS SZERELÉSI ANYAGOK
35. Tel: 222-0255
Saját készítésű spandex
O GÁZKÉSZÜLÉKEK
BOSCH, HILTI ÉS KANGO vésők, fúrók,
NADRÁGOK, SZOKNYÁK
Junkers ZW-20 kombi
137.500 Ft
iMllr [l " ; ; -• :- '
flexek, csiszolók, fűrészek, parkettcsiszoló,
vastag női és gyermek harisnyanadrágok
Junkers W-275 vízmelegítő 32.700 Ft
Alföldi WC-csésze fehér 6.980 Ft
fűkasza, stb. kölcsönzése. UTÁNFUTÓ gyárWesten 24 KW kombi
134.500 Ft
FEHERNOEMU
tás, javítás, kölcsönzés. Bp. XVI. Újszász u.
Alföldi 60 cm mosdó feh. 5.450 Ft
FÉG 78/50 Konvektor
39.800 Ft
31. T: 403-3213, 06-30-9406-277
011 Öl. oszt. PVC cső 720 Ft/szál
AJÁNDÉKBOLT
O DUNAFERR LUX radiátor engedménnyel

műholdvevő
szakszerviz

TV-Video szerviz

SZERELVÉNY ÜZLET

LAKASSZERUIZ.GVORSJAUITASOK

Gázkészülékek, WC-tartályok, csapok,
szifonok, nyomó-, lefolyóvezetékek, csőtörések javítása, duguiáselhárítás
\J: 407-3891,407-2693, 06-30-9508-748J

XVI. Rákosi út 103.

(a volt Szivárvány mellett)
Nyitva: H-P 10-18-ig
Felnőtt és gyermek szabadidőruhák
Megawear és Fibri termékek

O RÉZCSÖVEK pl. Sanco 015: 320 Ft, 018:420 Ft, Wicu 015 bev.: 480 Ft
O Mofém, Kludi, Frisone csaptelepek
SZERELŐKNEK, KIVITELEZŐKNEK ÁRENGEDMÉNY
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
TERVEZÉST, KIVITELEZÉST VÁLLALUNK!

Rendőrt küldtek a videósra Sikertelen betörés
Kistarcsán is kóstolgatják a
demokráciát. A rendszerváltás
után tíz évvel megalakult egy ellenzéki tömörülés (Kezdeményezés Kistarcsáért - KeKi), mely
őszintén elégedetlen a helyi önkormányzat munkájával, úgy
mindenestül. Nagy megtiszteltetés ért bennünket: szerkesztőségünket konzultációra hívták a
KeKi-be. Az alternatívoknak
egyik legnagyobb gondja az volt,
hogy Kistarcsán csigalassúsággal öntik írásba a testületi ülések
jegyzőkönyveit, s mire azok mindenki által elérhetővé válnak, addigra elavulnak az események.
Ha ez a baj, vegyék fel a testületi
ülést videóra - javasoltuk, s ez
tetszést is aratott a KeKi-ben.
Jött a soros testületi ülés, a
KeKi vezetője, Kundra László kiakasztotta a kamerát, és vette fel
az eseményeket. Rapavi polgármester erre a plafonon kezdett
mászkálni, majd közölte Kundrával, hogy itt nem lehet videózni, mert nincs engedélye.
No ez az, ami nem kell: engedély! - replikázott a helyi ellenzéki a polgármesteri vádra, és
videózott tovább. A polgármester erre döngő léptekkel megtaposta a plafont, majd kihívta a
rendőrséget.

á

A rend őrei tisztelettel megtudakolták, hogy ugyan milyen
rendzavarás történt. Valaki videózott, tessenek vasra verni mennydörgött a polgármester.
Hol videózott, a Polgármester
Úr hálószobájában? - tudakolták
a rend őrei. Nem, hanem a testületi ülésen! - panaszkodott a
pogármester. Ott mindenkinek
szabad... - szabadkoztak a rendőrök.
A rendőrök eltávoztak, Kundra
tovább videózott volna, ám ekkor
a polgármester hirtelen ötlettől
vezérelve zárt ülést rendelt el,
úgyhogy minden vendégnek el
kellett hagyni a termet. Az ügyet
most vizsgálja a Közigazgatási
Hivatal, mivel ilyesmit nem lehet
csinálni. Illetve lehetni lehet, csak
nem szabad.
Ám erre a kerülettel szomszédos önkormányzatnál úgy látszik
nem nagyon ügyelnek. Legutóbb az váltott ki botrányt, hogy
a polgármester az APEH-től valamilyen módon visszaigényelte a
korábban befizetett adót, majd
ebből az összegből a képviselő
urak elmentek Olaszországba kirándulni - mivel ez úgymond
„talált pénz" volt, hiszen eredetileg nem szerepelt a költségvetésben. A KeKi mindezt saját újságjában hozta a helyi lakosok
tudomására. Úgyhogy szépen
zajlanak
az
események,
Kistarcsán is kezd kikerekedni a
demokrácia. (F)

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Rákosszentmihály, Páltfy tér 12.
H-P: 8-tól non'st°P 20-ig
Szó: 8-12-ig
Vas:
16-20-ig
dff» 405-9041
LA
06-30-942-79-12 (mobil)
Hívásra házhoz megyek!

TEHERFUVAROZÓ

ÁLLATKOZM ÉTI KA

tr 400-0083
í^~ 06-209629-328

/pl
^**

KAPHATÓK: gyógykészítmények,
diétás tápok, táplálékkiegészítők

Sóder, homok szállítása
Konténeres sittszállííás
Gépi földmunka

Bp. XVI. Vidámverseny u. 10.

HIKTASZEK

KINCSES! SZIGET

Új és import használt
gyermekruhák boltja
BÉBITŐL A KAMASZIG
1165 Bp. Újszász u. Farkashalom u. sarok
Extra minőség - kedvező árak
Nyitva:
H-P 8-12,14-18, Szó: 8-12-ig
y
Tel: 06-30-9627-093
^

\AmuToi:

FOJSOTT ÁRU

A képen látható személy Rákosszentmihályon, a Petőfi utca
2. szám alatti épületben próbált
meg betörést végrehajtani. Este
10 óra tájban a bent lévő személy azt vette észre, hogy valaki
motoszkál az ajtó zárján. Ő már
lefeküdni készült, a villany sem
égett már, a tettes tehát arra gondolhatott, hogy az épületben
nincs senki. A benti személy nem
veszítette el lélekjelenlétét, az ajtóhoz ment, és harsányan rákiáltott a betörőre. Ettől az úgy megrémült, hogy hanyatt-homlok elmenekült, átrohant a kerten, átvetette magát a kerítésen és nyoma veszett a sötétben. A nagy rohanásban viszont megfeledkezett a hátizsákjáról, amely ott maradt az ajtó mellett a földön. A
rendőrök ebben lelték meg a fenti képet: aki ráismer, jelezze a
407-8455 telefonszámon a kerületi kapitányságon.

készpénzért, lehetőleg jó állapotban
Tel: 405-6029 (napközben)

tennél oí áro n

15 féle gyönyörű örökzöld

300-6000 Ft-ig

Több mint 20 ezer darabos árukészlet
KERTÉPÍTŐKNEK, VISZONTELADÓKNAK
további kedvezmény!
Bodonyi Pál
Tel: 256-7428 (19-21 óráig)

nádazása

Ugyanitt Turbószoláritun
48 csöves, arcbarnítós

A grafikai képen látható személyek a délutáni időszakban a
nyitott ablakon ugrottak be a XVI.
kér. Lajos utca 17. sz. alatti családi házba, s onnan 600 ezer forint
értékben vittek el kölönféle
aranytárgyakat. A felső képen
lévő személy kb. 170 cm magas,
kreol bőrű, sötét szemű, egyik fülében fülbevalót visel. A másik
személy kb. 165 cm magas, erős
testalkatú, fehér bőrű, haja szőkésbarna, süni-frizurát visel,
mindketten farmernadrágban és
pólóban voltak. Aki felismeri
őket, értesítse a kapitányságot.

FOGSOR készítése, javítása
SZTK áron is!
!<iwmíS!i>sí9:WmMmms,m«íWi

Különböző fogtechnikai
munkák vállalása
Tel: 403-7385

KUNZE FOGTECHNIKA
XVI. Mföld, Ólom u. 8.

Német VEKA ; ;

Bútorok

gyékényezése
T: 4040-900
V H-P:9-21-ig
Szó : 9-13-ig
1163 Bp. Batsányi J. u. 47.

Sikeres betörés

igény szerinti kivitelben,
méretre gyártva
MEGRENDELHETŐK!

Bemutatóterem:

1162 Bp. Mátyás király u. 82.
(Szent Korona u. sarok)
Tel: 405-3881,06-30-2015-988

HORGÁSZCIKK
DÍSZÁLLAT
K l SÁRUHAZ
XVI. Veres P. út 108.

H-H
Infó

Mátyásföldről
Szűkebb hazánk fia, Csere
Zoltán, aki családjával együtt
mátyásföldön lakik születése
óta, második évét kezdi a világhírű táncművész svájci
„Rudra-Béjart Lusanne" táncművészeti iskolájában. Hogyan is jutott odáig az alig 19
éves fiatalember?
Az ifjú táncos karrierje a Centenáriumi általános iskola padjában kezdődött... Kisfiúként komoly nehézségekkel küzdött a
mostanában divatosan dislexiának becézett problémával. Szülei egy ötlettől vezérelve, mintegy
gyógyterápiaként elvitték az Ikarus Művelődési Házba, hadd tanuljon a gyerek egy kis balettot,
nem fog az ártani - bízva a mozgás fejlesztő hatásában. Igenám,
csakhogy már a harmadik órára
kiderült, hogy a gyereknek nemcsak dislexiája van, hanem igencsak feltűnő tánctehetsége is, így
a tanár azonnal továbbirányította
őket a Balettintézetbe.
Zoltán iskolai nehézségei nem
múltak el azonnal, ezért tanulmányaiban állandó segítségre szorult. Helyzetét nem könnyítette
meg az a feszített munkatempó
sem, amit a tánctanulás diktált.
Fellépések, versenyek itthon és
külföldön, miközben a legjobb
hazai mesterek tanítványa volt.
Sok segítséget kapott későbbi
tanulmányainak színhelyén, a
Győri Balett Művészeti Szakközépiskolájában, ahol egyedi képzés segítette a növendékek képességeinek kibontakoztatását.
De elérkezett egy olyan pillanat,

Bogaras hétvége
A Porsche Hungária szervezett egy Volkswagen nyári akciót, melyen azok vettek részt,
akik a képviseleteikkel szerviz-szerződésben vannak. Ennek főnyereményeként sorsoltak ki „VW Beetle hétvégét",
melynek keretében a nyertesek
egy egész hétvégére megkapták használatra az új Bogár néven közismert csodaautót. Az
egyik szerencsés a kerületi
Hollárautó Kft ügyfele, Golecz
Antal lett, aki augusztus 27-én,
pénteken 14 órától hétfő reggelig korlátlanul használhatta a kicsit bolondos küllemű, de műszakilag igen korszerű járművet.
Bizonyára sok „Bogár-rajongó"
cserélt volna szívesen vele...

H-H
Infó

a svájci Bejárt

mikor a fiatalember úgy érezte,
valahová tovább kellene lépni,
mert lehetőségei beszűkültek,
nem tud a jelenlegi keretek között tovább fejlődni. S ekkor jutott - igen nehezen - tudomására
a külföldi képzés lehetősége. A
svájci Bejárt iskola válaszolt a jelentkezésre, próbatáncra invitálva a jelentkezőt. A világ minden
tájáról közel háromszázan voltak
ott 1998. márciusában. A rendkívül szigorú megmérettetés végeztével 28 jelentkező maradhatott az iskolában, három havi
próbaidőre. Zoltán ott volt a 14
fiúnövendék között! Az iskolában
ő az egyetlen magyar.
A kiutazás megoldhatatlan
anyagi problémákat vetett fel.
Talán e! lehet képzelni, hogy az
itthoni egy évtized sem segítette
a család meggazdagodását, de
most a Soros Alapítvány támogatása nélkül csődbe jutottak volna. A család mindent megmozgatott, hogy lehetővé tegyék a fiú
svájci tanulását, ha már ilyen
nem mindennapi lehetőséghez
jutott a tehetsége által. (Mert itt
nincs ám protekció, sógor meg
koma!) Zoltánnak pedig eddig sikerült megfelelni a szokatlanul
szigorú követelményeknek, sőt

•&& antenna
szaküzlet

Digitális és analóg beltéri
egységek, fejkonverterek,
antennaforgatók, koaxkábelek,
csatlakozók és egyéb kiegészítők,
egyedi és közösségi rendszerék.
Bétacom Antenna Szaküzlet

1163 Budapest, Veres Péter út 87,
Telefon:403-7301
E-mail: betacomhead@mail. datanet.huWeb:http://www.betacom.hu
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antenna

balettiskolába

hat hét tanulás után helyet kapott
a Bejárt balett együttesben. Remek repertoárdarabokat tanulnak, mint a Bolero vagy a Don
Quiote, rendszeresen tartanak
előadásokat Svájcban, Olaszországban, voltak Párizsban, és
készülnek a kéthónapos nyári
turnéra. Áprilisban Moszkvában,
a Kongresszusi Palotában előadott balettben is táncolhatott ifjú
művészünk. A napi 10-12 órai
munkában sok mindent tanulnak: kötelező a hangszertanulás
is, énekóra, kórus, de mindemellett keleti harcművészettel is fejlesztik mozgáskultúrájukat. Lehetőségük van saját maguk kipróbálására, többirányú képességeik fejlesztésére.
Zoltán pontos, fegyelmezett,
de emellett kedves, mosolygós,

Edda-rejtvény: meg

A szeptember 18-i koncert apropóján előző számunkban Edda-rejtvényt jelentettünk meg,
melynek megfejtései a következők: az Edda 2000-ben 20 éves
lesz (b); nemrég megjelent nagylemezük immár a 24. (c;
1986-ban az Edda a Bikini zenekarral turnézott együtt (a); a zenekar dobosa jelenleg Hetényi
Zoltán (c); az „EDDA" a zenekar
nevében az ó-izlandi rege főhősnőjére utal - Edda dalok (b); a
zenekar utónevében szereplő
MŰVEK a hajdani miskolci szoci-

LÖKHÁRÍTÓ 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

és rendkívül szerény fiú. Talán
ezért is sikerült ilyen jól beilleszkednie ott idegenben, annak ellenére is, hogy első időben komoly szállásgondjai is voltak. Az
anyagi problémák is mindig
visszatérnek: talán egy olasz
sem evett még egyvégtében
annyi tortellinit, mint Zoltán
(egyedül az volt számára megfizethető).
Hogy sikerül-e megszerezni a
családnak az iskola befejezéséhez szükséges anyagi segítséget, nem tudhatjuk. De kívánjuk,
hogy sikerüljön Zoltánnak mindaz, amit tehetsége és szorgalma
diktál, s hogy büszke lehessen
arra a kis országra, amelynek
mintegy nagykövete lett a világ
táncművészetében.
Szőke Kati

yertesek
alista nagyvállalatra, a Lenin Kohászati Művekre utal (a).
A koncertre az alábbiak nyertek ingyenes belépőjegyet:
György Krisztina (Koronafürt u.),
Kövesdi Renáta (Védő u.), Tóth
Miklós (Hársfa u.) és Beck Tímea
(Rákosi út). A nyereményeket soron kívül eljuttattuk, reméljük, jól
szórakoztak a koncerten.

Bp. XVI. Felsőmalom u. 3-3/b
Telefon: 400-2837
Nyitvatartás:
Hétköznap 8-13 és 15,30-20
Szombaton: 9-13 óráig

f Solarium
4 Kondi gépek
4 Aerobik
f Step Aerobik
* Cdllcmetics alakformáló torna

A Mátyásföldi Állatorvosi Rendelőintézet Kft.
Értesíti a Tisztelt állattartókat, hogy szeptembertől
új szolgáltatásokkal bővíti az állategészségügyi ellátást

Az eddigi teljesköm ellátáson kívül

Belgyógyászati és sebészeti SZAKRENDELÉSSEL
állunk pácienseink rendelékezéséte

Belgyógyászati szakrendelés: Dr. Pesti József
Dr. Hetyey Csaba
Sebészeti szakrendelés:
Dr. Michalik László
Ezen kívül még ultrahangos vizsgálatot is végzünk!
A fenti vizsgálatok csak előzetes bejelentkezésre: 06-30-227-1286

1165 Bp. László u. 46. Tel: 403-0488, Fax: 403-8868
Rendelési idői H-P 10-12 és 16-20, szombat: 8-12, vasárnap: 18-20 óráig
j Ugyanitt KUTYA-CICA KOZMETIKA előzetes bejelentkezésre: 06-30-9314-419

Kovács Erzsi újra énekel...
A '60-as, 70-es évek egyik legnépszerűbb táncdalénekesnője
bár már „benne van" a korban,
130-140 kislemez után a negyedik nagylemezre készül.
A magas, erős alkatú énekesnő soha nem betegeskedett.
Életkorából pedig sok évet letagadhatna. Évtizedek óta fáradhatatlanul járja az országot,
énekli örökzöld, fülbemászó slágereit.
Ám néhány hónapja a háziorvosa túl magas vérnyomást mért amíg hívnak, szeretnek, sikerem
nála. Kapott vérnyomáscsökken- van, megyek. De azért nagyon
tő gyógyszereket, de a vérnyo- messzire már nem vállalok fellémás csak nem ment lejjebb. Ak- pést, mert a hosszú autózástól a
kor megvizsgálták a veséjét, és műtét óta tartózkodnom kell.
bizony ott volt a baj. Hamarosan Most készítem a negyedik nagykövetkezett a veseműtét, ami lemezem, tizennégy dal lesz rajta.
után hat napig az intenzív osztá- Túlnyomórészt Horváth Jenő
lyon feküdt. Már két hét múlva szerzeményei, dallamos, lassú,
azonban szép mátyásföldi házá- szomorú számok. Mind az egyeba hazament, és máris gyomlálni dül maradt emberekről szól, akikezdett a kertben, három hét ket elhagytak. Szeptember vége
múlva pedig már újra fellépett, felé jelenik meg. Aztán még van
egy nagy tervem: november
énekelt.
Nem fogyott, nem hízott, a 13-án a Vigadóban készülök az
mosolya is a régi: Az ember lelki- önálló estemre. Ki tudja, lehet,
világa kiül az arcára - mondja. - hogy ez már az utolsó lesz.
Én nagyon szívesen lépek fel,
Eöry Éva
OSZTÓDÁSSAL
SZAPORODIK a hazai zenekarok többsége, s mostantól
nem kivétel ez alól kerületünk nevezetessége, a legendás
Gesarol
együttes
sem. A szintén helyi
ihletettségű P. Mobil
előd-zenekaraként is
ismert formáció most
kettéoszlott: a frontember, Szakács Gábor kivált, és új tagokat maga köré gyűjtve megalakította a Műemlék GESAROL Revival Bánd nevű zenekarát, melynek bemutatkozó koncertjére szeptember 10-én, pénteken került sor
a sashalmi Corvin Művelődési Házban. A régi Gesarolban új frontember beállításával foltozták be a Szakács kiválása miatt támadt űrt, bemutatkozó koncertjükre október 22-én kerül sor a Corvinban. Felvételünk a Szakács-féle Gesarol koncertjén készült.

HIRDETMÉNY

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában lévő
XVI. kér. Pirosrózsa u. 26. szám alatti (100406 hrsz.)
társasházban lévő, összesen 128 m2 üzlet, raktár
helyiségek bérbeadására
A HASZNOSÍTÁS CÉLJA:

kiskereskedelmi tevékenység * szolgáltatás * raktározás
oktatás * bemutatóterem * iroda * sportlétesítmény
A részletes pályázati kiírás 1999. szeptember 6-tól
az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján átvehető.
(Bp. XVI. kér. Havashalom u. 43. - Jenőhalom utcai bejárat)
Jelentkezési határidő: 1999. szeptember 24.12,00 óra

A mátyásföldi kőbroszlán hiteles története
Mottó: „Nem lehet senkit megfosztani azon jogától, hogy álnéven olvasói leveleket
írjon, különösen, ha az neki testi-lelki örömöt okoz, és nem hal bele senki." Részlet az
olvasói jogok deklarációjából. (S. Cy.)
A Szerkesztő Úr biztatására,
hogy várja az olvasók véleményét a
kőoroszlán történetéről, csak annyit
szeretnék elmondani, hogy már a
Tekintetes Táblabíró Úrnak is bevallottam, hogy biz azt én loptam el
a Lánchídról még az első háborúban, amikor a Ferenc Jóska lekerült
a trónról. Hogy ne essék bántódása
az oroszlánnak, skfltulába rajtam,
és úgy hoztam által Mátyásföldre,
szekéren.
Közben megszökött, és megevett
egy felcsert, rá egy ordonáncot, de
mivel üldözték jobbnak látta visszabújni a skatulába. így jöttünk Nagy- „Ekkor keletkezett mindkét
iccéig, amikor is megszomjaztunk és szemén egy-egy lyuk..."
betértünk a fogadóba. A falon lógott Mátyás király (nem az, akit lepiszkítottak a legyek) képe, mellette a furfangos kántor, amint éppen nagyobbítja az
iccét. A kőoroszlánnak egyébként egy nagy icce is kevés volt, annyira megszomjazott a fogadósné rágós húsától.
Innen nagy hévvel kellett tovább mennünk Mátyásföld felé, mert lőttek
ránk. Egyszer csak csodák csodája, hintő állt meg mellettünk: „Nem te vagy
a híres gyáva oroszlán?" - kérdezte Beniczky Gáborné szül. gr. Batthyány
Ilona. „Össze tetszik téveszteni valakivel" - mondta az oroszlán, és bizonyságul leharapta Ilonkánk fejét. „Ez nem volt szép tőled, egyszer én is tévedhetek" - sértődött meg Ilonka, és a lovak közé csapott.
„Tévedni emberi dolog" — bömbölte az oroszlán.
Egyszer csak repülőgép húzott el felettünk: Deutsch-Piantowsky István
egy Berg típusú repülőgépről röplapokat szórt le, éltetve a Magyar Népköztársaságot. A szép kőoroszlán ettől csuklani kezdett, mire hátba veregettem
egy petrencerúddal. Ekkor keletkezett mindkét szemén egy-egy lyuk. Később elvittük szemészhez, aki azt mondta, csőlátása lett, nem lehet rajta segíteni, nézzen szembe a jövővel! így rekedtünk Mátyásföldön.
Ha az iránt tetszik érdeklődni, hogy két napfogyatkozást láthatott-e ez az
oroszlán, bizony mondom: nem lehetséges! Ugyanis a mostani idején Mátyásföld felett sűrű felhő úszott az égen, így legfeljebb az 1842-és fogyatkozást nézhette meg. De erről meg kellene kérdezni az ükapámat, csak most
nincs itthon, mert elment Barguzinba, a halottak napján a mi Sándorunk
sírját megigazítani.
Nagy Tisztelettel, kézcsókom a Szerkesztőné Úrasszonynak,
idvezlettel a Ferenci Kiadó Urnák is, alázatos szolgája:
Kovács István (nemkokó)
nyugdíjas hadiárva, volt k. u. k. fővadász
Szerkesztői megjegyzés: Előző számunkban közöltünk fényképet a mátyásföldi laktanya udvarán álló szép kőoroszlánról, azon elmélkedve, hogy vajon kétszer látta-e a
napfogyatkozást. Kértük azt !S> hogy aki tudja idekerülésének történetét, írja meg nekünk- Ez a felkérés ihlette levélírásra az ismeretlenségbe burkolódzó szerzőt —a levéltől okosabbak nem lettünk, CSŰ£ vidámabbak-.. Ez is nagy ajándék-1

Csömör Mogyoródi u. 24. című telephelyére
felvesz érettségizett, vagy nyomdaipari
szakmával rendelkező munkaerőt.
Telefon: 06(28)446-752

Ugyanitt Printing International (belga)
tamponnyomógépek és segédanyagok
árusítása, tamponnyomás bérmunkában.

A helyi szervezet 1910-ben alakult 150 taggal, Szabó József építőmester elnökletével Negyedszázad múltán már
410 tagot számláltak, elnökük akkoriban Schin Ferenc bádogos mester volt. 1926-tól saját helyiséggel rendelkeztek,
ahová a tagok rendszeresen bejártak. Itt társasjátékok álltak rendelkezésükre, saját könyvtárat tartottak fenn, napiés hetilapokat járattak. Zászlójukat 1914-ben szentelték
fel. A szervezet neve található keresztrejtvényünkben.
A megfejtéseket október 10-ig kérjük levelezőlapon beküldeni postacímünkre: H-H 1631 Bp. PJ.6.A helyes megfejtők
között 1 elemes f aliórát, 2 féléves Helyi Hírek előfizetést valamint 5 ajándékcsomagot sorsolunk ki.
AZ EGYKOR HÍRES sashalmi
fésű és díszműárugyárvezetőjét:
Pöltl Ferenc sashalmi gyártulajdonost szerkesztettük előző
keresztrejtvényünkbe. Iparát
gyáralapító édesapja mellett tanulta ki, majd hosszabb tanulmányutat tett Bécsben, Nürnbergben és Berlinben. A gyár vezetését 1909-ben vette át, s
1913-ban költözött a cég Sashalomra. A gyár „villanyerőre" lett
berendezve, cikkei elsőrendű
áruk — tanúsítják az egykor
ipartörténeti feljegyzések. A kövéren szedett sorok voltak megtalálhatók keresztrejtvényünkben.
Nyerteseink a következők:
elemes faliórát nyert Prepsán
Pálné (Katona J. u.), féléves Helyi Hírek előfizetést nyert Szafkó
Gáborné (Sasfészek u.) és
Kolozs János (Meszes u.). Ajándékcsomagot nyert Horváth Mihály (Rigó u.), Molnár Géza
(Fogarasi u.), Szabó Istvánné
(Lándzsa u.), Hanzl Márk (Szent
Korona u.) és Borhegyi Péter (Olga u.). A nyeremények átvételének módjáról levélben küldünk
értesítést. Nyerteseinknek gratulálunk, olvasóinknak további jó
szórakozást és sok szerencsét kívánunk!
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Fogágy
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Olasz
három
Az elektron
rövidítése
Napszak

Reál-Sansz Kft.

KÖNYVELŐ
IRODA

VÁLLALJA egyéni és társas
vállalkozások alapítását, adóbevallás- és mérlegkészítését
teljeskörű ügyintézéssel,
adótanácsadással
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Duplán
apó!

>

>

:

Térsége

S2t

Pata
közepe

:

Hospital
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Római
ötven
Holland
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fogászati magánrendelés

1162 Bp. Hermina út 9.
Telefon: 405-9103
Széles ügyfélkörrel rendelkező

Kosár

Lepedővel
lefed
Bolgár
hegység

Minden
rendben!

Régi rádió ^s
Keskeny
nyílás
>
Lyuk
a hordón

Kápráztat

Ülőke

ÜP] Fafajta
0^\ Röntgen
1 P

Talppont

>

Dr. Maller Pálma

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

2

Egyiptom

Német
névelő

%^
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M>

Becézett
Eleonóra

>

!|| . | ín •

^%

DOMI
PARKETT

Szalag, hagyományos J
és laminált parketták J

NAGY VÁLASZTÉKBAN
KEDVEZŐ ÁRON! l
Bp.X. Paprika u. 61. J

: (Az EGIS gyógyszergyár mögött)!
Telefon:
2626-226,06-30-202-22661

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!

