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Itt a nyár, messze a tengerpart,
sokan vannak a magyar tengeren.
Szerencsére felkészült a madár-
dombi MyCafé szemes kávézó,
ahol nem csak a világ legjobb
kávéiból, teáiból lehet választani,
hanem finomabbnál finomabb
fagylaltkelyhekből lehet válogatni,
és finom hideg nyári italokat
fogyasztani. 

Bár a 19. század eleje óta ittak
teát nem csak forrón, hanem hide-
gen is, az elmúlt évszázad alatt
évről évre dinamikusan hódít a
jeges tea. Annyira, hogy az adatok
szerint egy év alatt már legalább 55
millió liter jeges teát isznak az
emberek. 

A jeges tea „kereskedelmi
születése” a 1904-es St. Louis-i
Világkiállításon történt meg.
Richard Belchynden angol
kereskedő próbálta népszerűsíteni
az indiai teát, de a nagy melegben
szinte senki nem fogyasztott a for-
ró italból. A találékony fiatal

kereskedő hűtött ólomcsövön
engedte át a teát. A világkiállítást
követően áttelepült a New York
City-ben található Bloomingdale
áruházban megalapozva a sikerét.
Először fekete teával járt nagy si -
kerrel, de manapság különösen
népszerű a gyümölcsteából készí -
tett jeges tea is. 

Sőt, most három új fajta teával is
bővült a kínálatunk. Forró vagy
jeges tea készítésére: Sweet
Orange egy fekete tea igazi
narancsdarabokkal, Mentavarázs
egy izgalmas gyümölcstea, s a
Jókedv nevű gyümölcstea talán
nem is kíván több magyarázatot,
mire is jó! 

Ízesítésre kapható nem csak finom
nádcukor, hanem STEVIA is. A ste-
via rebaudiana (jázminpakóca) egy
különleges gyógynövény és egyben
természetes dél-amerikai édesítő -
szer, amit tealevélként, szirupként,
porként vagy tablettaként lehet kap-
ni. Sőt, nálunk teaként is lehet
megkóstolni! 

Egy csöves teát kérek!

A Rákoskerten élő Kenyó Anita, a 27
éves, többszörös magyar bajnok
kerékpárversenyző képviseli Rákos-
mentét a pekingi olimpián. E tényért
önmagában kijár az elismerés.
Hiszen míg másoknak szakszövet-
ségek, a sportigazgatásban jártas

szakemberek intézik a kijutás
adminisztratív ügyeit, Kenyó Anita
azonban még arról is maga gondos -
kodott, hogy egyáltalán szóba
jöhessen az olimpiai részvétele. 

Tavaly szerezte meg a kvalifikációt
Dél-Afrikában. Itt rendezték meg az

úgynevezett B világbajnokságot. Az
első öt nemzet kvalifikálta magát az
olimpiára. Kenyó Anita 11. lett, a
nemzetek versenyében Magyarország
az ötödik. Szerencsére azonban az első
ötben végzett kínai és mexikói
versenyző is. Ezen országok

kerékpárosai más
úton jutottak ki
Pekingbe, a kína-
iak például a ren-
dező ország jogán.
Így a fönnmaradt
három helyből az
egyiket Magy ar -
ország, így Anita
szerezhette meg. 

Egyébiránt a
Dél-Afrikába való
kijutás sem volt
egyszerű. Már a
világbajnokság té -
nyét is a sport -
újságból, illetve az
internetet bön -
gészve tudta csak
meg. Szerencsére a
szintén rákos kerti
Hájas Sándor, a
VASLÓ Kft.
vezetője segített,
vállalta a kiutazás
költségeit. Ha ez
nem történik meg,
akkor ma nem
beszélhetünk Ke -
nyó Anita olimpiai
részvételéről. A
repülőre egy -
személyes „kül -
dött ség” élén szállt
föl a brin gá já val.
Cape town ban sen-
ki sem hitte el
neki, hogy kísérő
nélkül ér kezett.
Még sze ren cse,
hogy a bringás
társaság össze tar -
tó, segí tő kész, spé -
cin beállították ne -
ki a kerékpár el -

mozdult csavarjait. A táv itt 81 kilo-
méter volt, dombos terepen futó
autópályán kellett teljesíteni.

Pekingben 125 kilométeres lesz a
pálya. Már most tudni, hogy a rajt
augusztus 10-ikén, délután kettőkor
lesz. Időtartama 3,5 óra, plusz mínusz
harminc perc. Aki a leggyorsabb, az
győz. Mondhatnánk: naná, hát kicso-
da? A leglassabb? Nem egészen így
van. Sok függ az éberségtől, a jó
lehetőségek kihasználástól. Hihetetlen,
de tény, a kerékpárban nem tilos a
versenytárs haladásának tudatos hátrál-
tatása. Egy-egy több fős csapat védi a
saját favoritját, s mindent megtesz,
hogy szabad utat biztosítson neki.
Anitának azonban nem lesznek további
magyar társai a mintegy száz lány-
versenyzőt fölvonultató mezőnyben,
így az sem lesz, aki elősegíthetné a
sike res futását. A férfiaknál két magyar
indul, Bodrogi László és Kusztor Péter.
Ők valamicskét segíthetnek egymás-
nak. Kenyó Anita azonban itt is csak
magára számíthat. Ettől azonban nincs
elkeseredve. Mint mondja, ha sikerül
jól helyezkednie, akár az első tízbe is
bekerülhet. Fizikális felkészültsége,
tisztán karbonból készült, az F-1
autókhoz hasonlóan könnyű, Corratec
márkájú szuperkerékpárja erre minden

alapot megteremt.
A tréningeken őrült tempót

diktál neki edzője, Árvai Atti-
la. A riport készítésének napján
például 200 kilométeres távon
volt túl. Rákoskerttől, kisebb
kacskaringókkal, Rétságig és –
Szob érintésével – vissza a
Tiszaörs utcába. Átlagos hala -
dási sebessége 42 kilo-

méter/óra. „Teljes gázzal” hajtva eléri a
65 kilométer/órát egyes szakaszokon.
Ennyiért – balszerencsés esetben – a
rendőr már megbünteti a magáról
megfeledkezett autóst, a nulla toleran-
cia jegyében. 

Tizenkét éve, amikor Anita elkezdte a
kerékpározást, búcsút intett a Ke -
resztúron hét éven át gyakorolt dzsúdó-
nak, nem gondolta, hogy ilyen kemény
ez a sport. Szép tájak, jó társaság,
vidám beszélgetések – e jellemzők mo -
ti válták a váltást. Egyesületei a BVSC,
az FTC, jelenleg – április óta – a
Bringavilág Sk. Itt a német Corratec
kerékpárgyár áll a háttérben, amelynek
sokat köszönhet. Például azt a szuper
biciklit, amellyel már idén is több győ -
zelmet szerzett új egyesületének.

Pekinghez közeledve – szerencsére –
a támogatók száma is nő. Segít a
kerepesi Barbara Trans, a vecsési Kar-
zol Kft, a Born táplálék kiegészítőket
forgalmazó cég. Legutóbb pedig az
önkormányzat két rákoskerti kép vi -
selője, Fohsz Tivadar alpolgármester és
Hatvani Zoltán csatlakozott a támo-
gatók táborához. Ők a még Anita előtt
álló két, 1600 méter fölötti területen
szervezendő edzőtáborozás költségei-
hez járulnak hozzá képviselői keretük-
ből. 

– Nagy öröm számunkra, hogy
egyetlen olimpikonunk tősgyökeres
rákoskerti, így Anita Pekingben nem-
csak Magyarország, hanem Rákos-
mente nagyköveteként is versenyezhet
majd – mondta Hatvani Zoltán.

Az olimpiai  visszaszámlálás tehát
meg kez dődött. 

Szorítsunk együtt Kenyó Anita sike -
réért.

Kimagasló egyéni kerékpáros és önmenedzselő teljesítményének köszönhetően 

Kenyó Anita Rákosmente olimpikonja 

Hatvani Zoltán rákoskerti képviselő az éppen edzésről hazaérkezett
kerékpárbajnokkal beszélget. Edzőtáborozásához járulnak hozzá
Fohsz Tivadar szintén rákoskerti képviselőtársával 
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A napokban megnyílt a Kucorgónál
lévő pavilonsoron a kihelyezett
ügyfélszolgálat és okmányiroda.
Néhány nappal később Rákosligeten
és Rákoshegyen ügyfélszolgálati iro-
da nyílt a helyi művelődési házakban. 

Az ünnepélyes avatón Riz Levente
polgármester hangsúlyozta, már a vá -
lasz tási programban is szerepelt a de -
centralizált ügyfélszolgálati tevé -
kenység feltételeinek megteremtése.

A Kucorgónál megnyílt új pavilon
okmányirodai részében mód van hazai
és nemzetközi vezetői engedélyek
igénylésére, cseréjére, ugyancsak
intézhető az útlevelek, illetve moz -
gássérültek számára a parkolási iga-
zolványok igénylése és cseréje. Ezen
okmányok pótlására azonban csak a
Pesti út 163. szám alatti okmányirodán
van továbbra is mód. 

Az új ügyfélszolgálatokon minden
olyan tevékenység elvégezhető, mint a
központi ügyfélszolgálati irodán. Tehát
leadható minden hatósághoz címzett
kérelem, s teljes körű felvilágosítás is
kapható az önkormányzat tevé -
kenységével kapcsolatos tudni-
valókról. 

A kucorgói ügyfélszolgálat és az
okmányiroda hétfőn 8-18, keddtől
csütörtökig 8-16, pénteken 8-12 óra
között áll rendelkezésre. Egy napon,
csütörtökön az okmányiroda hama-
rabb, fél egykor zár be. Ebédidő 12.30
és 13 óra között van. 

Az okmányirodában van pénztár, így
a helyszínen is lehet okmánybélyeget
venni, illetve az ügyintézéshez szük-

séges befizetések helyben elintézhetők,
postai „zarándokúttal” tehát nem kell
számolni.

A kucorgói új iroda révén az önkor-
mányzat hárommal növelte a
foglalkoztatottak számát. Az új
munkaerők a környékről, Rákoskertről
illetve Rákoscsabáról járnak majd be
dolgozni. 

Mint a polgármester elmondta, az
épület korábban a rendőrség
használatában volt, de a rendőrörs egy
ideje már nem működött benne. Az
önkormányzati tulajdonú épületet hét
millió forintért újították föl. Gépkocsi
parkolót és kerékpártárolót a
következő ütemben épít hozzá az
önkormányzat. 

Ligeten, a Csekovszky Árpád
Művelődési Házban működő ügyfél-
szolgálat nyitva tartása: kedden 13-
18.00-ig, csütörtökön 13-18-ig, páros
héten péntek: 9- 12 óráig. 

A Rákoshegyi Közösségi Házba kihe-
lyezett ügyfélszolgálat ügyfélfogadási
rendje: hétfőn 13-18-ig, szerdán 13-18-
ig, páratlan héten pénteken 9-12-ig.

A kihelyezett ügyfélszolgálati irodát
csak kerületi lakosok vehetik igénybe.

Kerületi lakosok számára látogatható
Okmányiroda és ügyfélszolgálat 
a Kucorgónál

Deutsch Tamás, Orbán
Viktor kabinetfőnöke
volt a vendége a
Fidesz XVII. kerületi
szervezetének Szent
Iván éji rendezvényén
június 20-án este a
Szent Filoména kör-
ben, a Péceli úton. 

A Pesti Imre ország-
gyűlési képviselő
vendégeként érkező
politikus beszédében
köszöntötte a Fidesz
aktivistáit, akik legutóbb a sikeres nép-
szavazási mozgósítással hívták föl
magukra a Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség vezetőinek figyelmét.
Jelezte, hogy a következő két évben
több nagy feladat áll majd a szervezet
előtt. Jövőre lesz az Európai Unió Par-
lament képviselőválasztása, lesznek
hazai parlamenti és önkormányzati

választások, illetve lesz ősszel nép-
szavazás az egészségbiztosítási
törvény visszavonásáról. Jelezte, hogy
fennáll a lehetősége az előrehozott par-
lamenti választásoknak is

A színes programot egyebek között
Szabó Lajos hegedűjátéka és Mar -
tonosi György dobos produkciója is
gazdagította.

Deutsch Tamás Rákoscsabán

Deutsch Tamás beszédét tartja

Herényi Károly, a Magyar Demokrata
Fórum parlamenti frakciójának vezető-
je volt a vendég tegnap este az MDF
XVII. kerületi szervezetének Naplás úti
szákházában. 

Herényi előadásában beszélt a pártja
által szorgalmazott adóreform
elképzelésekről, melynek középpont -
jában az egy kulcsos, 18 százalékos
személyi jövedelemadó állna. A pártok
támogatása azonban hiányzik az
elképzelések mögül. Ez az oka annak
is, hogy az úgy nevezett haláladó, azaz
az haláleset nyomán fizetendő
örökösödési illeték nem kap többséget
a parlamenti erőktől, fogalmazott az
előadó.

Az előrehozott választásokkal kap-
cs o latban elmondta, a pártoknak nem
áll érdekében, hogy 2010-nél hamarabb
legyen parlamenti választás Magya r -
országon. Noha a Fidesz eddig már
többször hangsúlyozta az előrehozott
választás szükségességét Herényi
Károly tegnap úgy fogalmazott, hogy
Orbán Viktor legutóbbi nyilatkozatai
alapján az érezhető ki, hogy az előreho-
zott választás a legnagyobb ellenzéki
pártnak sem áll érdekében.  

A kerületi MDF szervezettel kapcso-
latos hír, hogy megválasztották a
szervezet új vezetőségét. A 2011-ig
szóló mandátum szerint az elnök
tovább ra is dr. Farkas Tibor. Az elnök-
ség tagjai Herényi János, Szilágyi Antal
és Varga Zoltán.

Herényi Károly 
a Naplás úton

Herényi Károly, Farkas Tibor

Berecz Árpádné, az Újlak Utcai
Általános, Német Nemzetiségi és
Magy ar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Iskola igazgatója kapta a Teleki Blan-
ka-díjat – tudatta szerkesztőségünkkel
az MSZP kerületi szervezetének saj -
tóirodája.  

Az Új Tudás program keretében idén
alapított elismerést Hiller István
oktatási és kulturális miniszter hívta
életre az esélyt teremtő pedagógusok
számára. A kitüntetett szakembereknek
kiemelkedő eredményességgel, oda -
adással és hivatástudattal foglalkoznak
hátrányos helyzetű vagy különleges
gondoskodást igénylő gyermekekkel.
Kerületünkből Alexa György ország-
gyűlési képviselő felterjesztésére kapta

meg a díjat Berecz Árpádné.
Hiller István – első alkalommal –

június 3-án száz pedagógusnak adta át
az elismerést az országos pedagógus-
napi ünnepségen, a Néprajzi Múzeum-
ban.

Az Új Tudás – Műveltség Mindenki -
nek Program a magyar közoktatás
elmúlt tíz évének legjelentősebb, évi
140 milliárd forintos forrással
gazdálkodó, korszerűsítő programja.
Céljai: a koragyermekkori fejlesztés
kiterjesztése, az iskolai esélyegyen-
lőség biztosítása, a tehetséggondozás
fejlesztése, a pedagógusok ösztönző-
rendszerének kialakítása. A program
egyik alapköve a pedagógus hivatás
presztízsének növelése.

Berecz Árpádné kitüntetése
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(2072) Rákoskerten
580 m2 összközműves
telken 3 szintes, új
építésű családi ház,
szuterén garázzsal, nap-
pali + 4 szoba, 2 fürdős-
zoba, igényes kivitel.
Irányár kulcsrakészen: 32,5 M Ft

(2406) Rákoshegyen
360 nm-es telken 2
szobás 70 nm-es családi
ház eladó. Kertben
különálló garázs.
Irányár: 17 M Ft.

A Rákoskerti Művelődési Házban is
telt ház várta a produkciónkat, ami
nagyon fontos, hiszen a bizalom jele
– hangsúlyozta egyebek mellett
lapunknak adott nyilatkozatában
Szőke András előadóművész. Elárul-
ja továbbá olvasóinknak azt is, mit
jelent neki Badár Sándor.

– Egyik barátom mondta az imént,
hogy a felesége mindenképpen meg
akarta nézni a tv-reklámból ismert
Szőke kapitány rákoskerti fellépését.
Nem zavarja, hogy az emberek
gyakran nem Szőke András szín-
művészre, előadóművészre, hanem
Szőke kapitányra kíváncsiak?

– Akik a tavaly évben futó reklám
figu ráit keresik a színpadi műsorunk-
ban, azok számára bizonyosan csalódás
a programunk. Badár Sanyival közel
negyven éve játszunk együtt. Hol fil -
mekben, hol más közönség előtti hely -
zetekben. Előadásaink a mi élettör té -
neteinkből, közösen vagy külön-külön
megélt élethelyzeteinkből építkeznek.
Ennek természetesen része a doktor
Badár és Szőke kapitány jelenetsorozat
is, amelynek munkálataiból egy-egy –
a filmeken nem látható szelet – beleke -
rül olykor a műsorainkba is, ha a
helyzet igényli. Hiszen sokszor impro -
vi zációs elemeket alkalmazunk. A rög -
tönzések jellege pedig zömmel a
közönségtől függ, attól, hogy ők hogy
reagálnak bizonyos dolgokra. Szőke
kapitány, műanyag ruhában, műanyag
sapkában tehát nem jelenik itt meg,
helyette saját kis kockás ingemben jöt-
tem el otthonról, Taliándörögdről.
Tehát Szőke András és Badár Sándor,
az egyszerű emberek jöttek ide, és az
egyszerű emberek nyelvén mesélnek

magukról. Remélem, a nézők el fogják
fogadni ezt a változatot is.

– Nem zavarja, hogy Szőke Andrást
igazából Szőke kapitány tette ismert-
té?

– Nem teljesen így gondolom. Sok
játékfilmben dolgoztam már, többen
Sanyival együtt. Roncsfilm, Nyugatról
Keletre, Indián tél. A közös munkákból
megemlítem az Európa kempinget, a
Kisvakondot. Ez utóbbiban például a
filmbeli anyámat játssza Badár. Ter-
mészetesen a kereskedelmi televízi -
ózás, azon belül a reklám erőtelje-
sebben hat a mindennapokra. Ezt akkor
is lehetett tudni, amikor megkértek
bennünket: próbáljuk ezt a figurát élet -
re hívni. Számoltunk azzal, hogy
erősebb lesz a reklámokból áramló

üzenet korábbi munkáinkénál, de ezzel
együtt kell élni. 

– Tudták, mire vállalkoznak?
– Hogyne. Eredendően mások voltak

ezek a reklámok mielőtt mi hozzáfog-
tunk a formálásukhoz. Megbízóink
elfogadták, hogy mindketten belete-
gyük tapasztalatainkat. Talán ettől is
voltak eltérőek ezek a reklámhelyzetek,
reklámfigurák. Éppen a szakmában
eltöltött húsz-huszonöt év adott a
munkához rutint. A 2007-es év reklám-
jait egymás mellé téve látszik, mennyi -
vel másabb ezeknek a stílusa. Nyilván
a menedzseriroda munkatársainak a
munkája is elvitathatatlanul szerves
részét képezi a produkciónak, a karak-
terek azonban mi belőlünk jöttek létre.

–  A kissé ütődött Szőke kapitány-

figura az önök ötlete volt, vagy már
eleve szerepelt a forgatókönyvben?

– Ez a csetlő botló helyzet benne van
a mindennapi életünkben. Nem annyira
különleges az, hogy ez a két figura
fura, mert a mindennapokban is
rengeteg abszurditás van. 

– Az emberek megszerették ezt a
két karaktert…

– A színpadon mi az életünk törté -
netéről beszélünk az előadásainkban. A
Rákoskerti Művelődési Házban is telt
ház várta a produkciónkat, ami nagyon
fontos, hiszen a bizalom jele. Ha ez a
szeretet érezhető, ami indukálta a
közönség ilyen fokozott érdeklődését,
az ugyanaz a fajta személyesség, val-
lomás jellegű önfeltárás, ami film-
jeinkben és a színpadi produkcióinkban
is jelen van.

– Rákosmentén lokálpatrióták
élnek, ahogy ön is az Talián -
dörögdön. Miért fontos a lakóhely
fo kozott szeretete, pártolása?

– Nagyon fontos, hogy közösséghez
tartozzunk. Sanyi többnyire Horányról,
Szentesről mesél, ahol él, ahol éltünk.
Szentesen nevelkedtünk, ott éltek az
őseink. Ahhoz, hogy a jelenben jól
érezzük magunkat, vagy a jövőépítés-
ről beszéljünk, a múlt nagyon fontos. A
gimnázium után Sanyival régi, lezárt
templomokba másztunk be, hogy
dokumentumfilmeket készíthessünk
róluk. Az általunk megörökített temp -
lomok Isten házaként már nem is
léteznek. 

– Mit jelent önnek Badár Sándor?
– Ő a munkaadóm, a fellépések jó

részét ő szervezi. S amikor ideges
vagyok, akkor ő „nyugtat” meg. Idefelé
jövet idegesen felhívtam, kérdeztem:
hogy kell a művelődési házhoz jönni. Ő
higgadtan elmagyarázta, hogy jutok
ide, miközben ő még a Belvárosban
autózott, s valójában fogalma sem volt
a jó válaszról…    

A kék műanyag ruha és a műanyag sapka nélkül

Szőke kapitány: Badár volt az anyám!

(2320) Pécel köz -
pontjában 13 la -
kásos társ as házban
66 m2-es, 1,5
szobás,  tég laé -
pítésű, kertkapcso-
latos lakás saját kerttel. Irányár: 16,8 M Ft

(2399) Pécelen a
Csatáridülő szuper-
panorámás részén
épült 1001 nm-es
telken 250 nm-es
önálló családi ház.
Irányár: 44.9 M Ft

(2252) Akadémia-
Újtelepen, 800 nm-
es saroktelken iker-
ház mindkét fele. A
két lakás egyben és
külön-külön is
eladó, lakásonként 210 nm, 4 szoba.
Irányár: 30 M Ft/lakás

(2225) Szárazhe-
gyen, 1000 nm-es
telken, 210nm-es
két szintes ikerház-
fél. 2 állásos garáz-
zsal, nappali+ 5
szoba, dupla komfortos, igényes kivitelű.
Irányár: 48,9 M ft

(2165) Rákos li ge -
ten, 360 nm-es
telken 80 nm-es,
ö s s z k o m f o r t o s ,
ikerház-fél, garáz-
zsal: 2 szoba,
étkező, konyha, fürdő+wc, kamra, terasz,
kamra alatt 5 nm-es pince. Frekventált
helyen, csendes utcában, jó közlekedéssel.

(2376) Rákoscsa-
ba- Újtelepen 1025
nm-es saját telken
65 nm alapterületű,
kétszintes iker-
házfél, 3+2 szoba,
összkomfort, és a telken található egy önál-
ló, lakható 1,5 szobás kis ház is. 
Irányár: 23 mFt

(2410) Rákosc-
sabán aszfaltozott
utcában épülő két
ikerház 3 db lakása.
91 nm, 2+2 szoba,
dupla komfort,
garázs. Lakásonként 170-180 nm kert,
válaszfalak kialakítása, elhelyezése tetszés
szerint! Burkolatok 3000 Ft/nm-ig
választhatók. Hitel, szocpol.
Irányár: 25 M Ft/lakás

(2428 Rákoskerten
aszfaltozott utcában
új ikerház mindkét
fele eladó. Nappa -
li+3 szoba, ame -
rikai konyha, dupla
komfort, garázs. A
két lakásnak közös fala nincs, garázs van
középen. Mindkét lakás teljesen
elszeparált, önálló bejárattal rendelkezik.
Irányár kulcsra készen: első lakás 28,5 M
Ft, hátsó 29,5 M Ft.

(2306) Akadémia
Újtelepen 764 nm-
es telken 270 nm-es
3 szintes ikerházfél.
Irányár: 28,5 M Ft

(2290) Rákos ke -
resztúron 597 nm-
es telken, 140 nm-
es szuterénes,  3
szintes önálló
családi ház. Udvar -
ban 2 állásos aknás garázs.
Irányár: 30,5 M

(2269) Rákos -
kerten, főút mel-
lett, 842 nm-es
saroktelken nettó
185 nm-es, kétgen-
erá¬ciós önálló
családi ház. A felső szint külön külső
feljáróval ellátott, külön közművekkel.
Telek, lakás, ház beszámítása lehetséges.
Irányár: 39,8 MFt

(2293) Pesti úton 4
emeletes ház magasföld-
szinti 73 nm-es 3 szobás,
étkezős erkélyes lakás.
Irányár: 12,8 mFt

(2417) Gyömrő
k ö z p o n t j á b a n
278nm-es telken
75nm-es teljesen
felújított családi
ház.  Irányár: 17 M
Ft

(2207) Pécel Rózsadombján,
2000-ben épült 4 lakásos
sorházban 90 nm-es, nappali+
2 szobás igényes lakás saját
kerttel.Irányár: 17,5 M Ft

(2431) Nagytarc-
sán új építésű 2x4
lakásos sorházi
lakások leköt -
hetők. (115 nm -
/lakás) 10 %
foglaló szocpol kedvezményes hitel. Első
lakások: 23, 5 M  190 nm kert Középső
lakások: 23 M 80 nm kert Hátsó lakások:
24 M 240 nm kert

(2426) Színes házban földszinten jó
állapotú,  74 nm-es 3 szobás lakás eladó. 
Irányár: 13.9 M Ft

(2423) Ferihegyi úton (teraszos házak) 4
emeletes ház 3. emeletén 50 nm-es 2 szobás
nagy teraszos társasházi öröklakás eladó.
Irányár: 11,5 M Ft

XVII. Rákoskeresztúron forgalmas
helyen teljesen berendezett, igényesen
kialakított szépségszalon eladó, vagy
kiadó! Álló-fekvő szoláriummal, igényes fa
bútorokkal, padlófűtéssel. Zuhanyzós mos-
dó. Kiépített riasztórendszer. Bérleti díj:
120.000 Ft/hó, Irányár: 11 M Ft

(2383) Rákoskeresztúron Madárdombon
230 nm telken 1990-ben épült 140 nm-es
sorházi lakás, reprezentatív kivitelezésben
eladó. Irányár:  29 MFt.

(2182) Színes ház 4. emeletén 65 m2-es,
2,5 szobás lakás eladó. Tetőtér beépíthető,
megvásárolható. Egyedi fűtéses, kis lakás
csere értékegyeztetéssel lehetséges.
Irányár: 13,3 M Ft

(2430) Kaszáló lakótelepen 4 emeletes
ház 4. emeletén 54 nm-es erkélyes, 2
szobás lakás. Kilátás a patakra, csendes
környezet. Irányár: 9,9 M Ft

(2424) Színes ház 4. emeleten 68 nm-es,
2,5 szobás, étkezős, erkélyes lakás, beren-
dezéssel együtt eladó. A lakás extrán felújí-
tott. Irányár: 14.7 MFt

(2196) Pesti úton 4 emeletes ház 4. eletén
73 m2-es 3 szobás erkélyes lakás. Irányár:
12,5 MFt
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