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TRABANT FORGOLÓDOTT A HÉV ELŐTT. A sashalmi HÉV-állomásnál 
történt baleset április 28-án a kora délutáni órákban. Egy Trabant 
az Örs vezér tere felé tartó HÉV szerelvény elé hajtott a Hősök fa-
sora utcából. A Trabant idős vezetője az erősen szeles, frontos 
időjárásban nagyon érdekes mutatvány adott elő. A Hősök faso-
rából (ahol a balra kanyarodók akkor is szabad jelzést kapnak, ha 
jön a HÉV) egyenesen áthajtott a síneken, majd valószínűleg ész-
lelte, hogy valami nincs rendjén, és a síneken átjutva visszafordult 
a Veres Péter út felé, és megint áthajtott a síneken – ekkor érke-
zett meg a HÉV. A szerelvény fékezett, de az ütközést nem tudta 
elkerülni, így a Trabantot kb. ötven méteren keresztül tolta maga 
előtt, mielőtt megállt. A Trabant vezetője fejsérülést szenvedett, 
őt sokkos állapotban szállították a mentők a Baleseti Intézetbe. 
Felesége megúszta a balesetet kisebb lábsérüléssel, de a rend-
őrök egyiküket sem tudták meghallgatni a baleset körülményeiről. 
A Trabantot a tűzoltóság daruval tudta leemelni a sínekről a felső 
vezetékek áramtalanítása után. Természetesen a HÉV ez alatt nem 
járt, nem kis fennakadást okozva az utazók számára.

HALÁLOS BALESET. Egy hölgy haladt április 27-én délben Daewoo 
személyautójával a 3-as úton, Gödöllőtől kifelé. A bagi pihenőnél 
úgy kanyarodott balra, hogy szemből jött éppen egy Volkswagen. 
A frontálisan ütköző autókban ülők közül a vétlen vezető súlyos, 
életveszélyes sérüléseket szenvedett, mentőhelikopter szállította 
kórházba, utasát a roncsból a tűzoltók szabadították ki, s a men-
tők sikertelenül próbálták újraéleszteni. A Daewoo vezetője sú-
lyos, utasa könnyű sérüléseket szenvedett.

 XIV. kerület
Elsodort motoros

Április 24-én késő délután egy 
Toyota Yaris típusú személygép-
kocsi közlekedett a Stefánia úton. 
A gépkocsi vezetője megpróbált 
visszakanyarodni a Stefánia útról 
az Ajtósi Dürer sor felé, ám ekkor 
elsodorta a belső forgalmi sáv-
ban haladó segédmotor kerék-
párost, aki az ütközéstől elesett. 
Az esetnek volt egy szemtanúja, 
aki értesítette a mentőket. A mo-
toros nyolc napon belül gyógyuló 
sérüléseket szenvedett, amit a 
mentőorvos a helyszínen ellátott. 
A baleset helyszínén térfigyelő
kamera működik, amelynek ada-
tait a rendőrség lementette az 
üggyel kapcsolatban.

Nem látszott a bringás
Személyi sérüléses közúti bal-

esetről tettek bejelentést április 
24-én kora délelőtt az ügyeletre. 
A baleset egyik részese a helyszí-
nen elmondta, hogy egy Honda 
Civic típusú személygépkocsival 
a Tatai úti telephelyről kívánt ki-
hajtani, eközben figyelmetlenül
eléhajtott a közeledő kerékpá-
rosnak, aki a gépkocsi jobb el-
ső ajtajának ütközött. A kiérkező 
mentők a sérültet az Árpád kór-
ház traumatológiájára szállították 
fej-, mellkas-, és arcsérülések-
kel. Az alkoholszondás vizsgálat 
eredménye mindkét esetben ne-
gatív lett.

Nem látszott az autó
Egy személygépkocsi köz-

lekedett április 23-án este a 
Gvadányi úton, a Fogarasi út fe-
lől a Mogyoródi utca irányába. 
Vezetője a Gödöllői utcához érve 
azt tapasztalta, hogy egy másik 
személygépkocsi vezetője kihajt 
elé jobbról. Fékezett, de az ütkö-
zést már nem tudta elkerülni. A 
vétlen sofőrt a mentők az Uzsoki 
kórházba szállították, mivel a bal-
eset következtében mellkas sérü-
lést szenvedett.

Forgalommal szemben
Kerékpáros gázolás történt 

április 23-án a délelőtti órákban 
a Laky Adolf utca és a Gyarmat 
utca kereszteződésében. Egy 
Ford Transit típusú tehergépko-
csi közlekedett a Thököly út irá-

nyából az Erzsébet királyné útja 
irányába a Laky Adolf utcában. 
Amikor a fenti kereszteződésbe 
ért, a gépkocsi vezetője arra lett 
figyelmes, hogy neki jobbról, az
egyirányú utcából forgalommal 
szemben közlekedve kihajt elé 
egy kerékpáros. Fékezett, de a 
balesetet nem tudta elkerülni, 
összeütközött a kerékpárt hajtó 
idős férfival. A biciklishez azon-
nal mentőt kért telefonon, akik az 
Uzsoki kórház traumatológiájára 
szállították kivizsgálás céljából.

Hibás úttest
Április 10-én délután egy Ka-

wasaki motorkerékpáros közle-
kedett a Fogarasi úton a Vezér 
út irányából a Csertő utca felé a 
menetirány szerinti szélső sáv-
ban. A 147. szám előtt lévő tro-
libusz megállónál olyan egye-
netlen volt az út, hogy a motor 
irányíthatatlanná vált és felborult. 
A sofőr elmondása szerint nem 
tudott sávot váltani sem, mert a 
belső sávban is közlekedtek jár-
művek. A motoros az esés követ-
keztében fájlalta a lábát, csípőjét, 
oldalát, ezért az ügyeletes járőr 
mentőt kért a helyszínre, ellátták 
a sérültet, aki saját felelősségére 
nem ment kórházba a mentőau-
tóval.

XVI. kerület
Megúszta a motoros

Motoros gázolás történt a 
György utca és a Gusztáv utca 
kereszteződésében április 16-án 
reggel. A György utcán közleke-
dett a Csömöri út felé egy Suzu-
ki típusú motorkerékpár.  A fenti 
kereszteződésben egyenesen 
kívánt tovább haladni, ám ekkor 
egy neki szemből érkező Ford 
Transit vezetője balra kikanyaro-
dott elé és a két jármű összeüt-
között. Személyi sérülés nem tör-
tént, a Ford vezetője elismerte a 
felelősségét, az ügyben szabály-
sértési eljárás indult.

Sérült a vétlen
Egy Opel Corsa közlekedett 

a Szabadföld úton Kistarcsa irá-
nyába április 16-án este. Amikor 
a Gazdaság út kereszteződé-
séhez ért, egy szemből érkező 

Peugeot személygépkocsi sza-
bálytalanul elékanyarodott, en-
nek következtében összeütköz-
tek. A vétlen sofőr fej-, illetve 
lábsérüléseket szenvedett, a ki-
érkező mentők a Baleseti Inté-
zetbe szállították. 

Elmozdult a lökhárító
Április 16-án a Szabadföld 

úton araszoló kocsisorban köz-
lekedett egy Seat Cordoba típu-
sú személygépkocsi, amelynek 
hátulról nekikoccant egy BMW 
525 típusú gépkocsi. A Seat ve-
zetője rendőri intézkedést kért, 
mivel szerinte a hátsó lökhárítója 
pár millimétert elmozdult. Az in-
tézkedés során kiderült, hogy a 
Cordoba zöldkártyája fél éve le-
járt, ezért a rendőrök őt is felelős-
ségre vonják, nem csak az oko-
zót. A másik autóban egyébként 
nem keletkezett kár.

Egyirányú probléma
A Baross utcában, az Érsek-

újvári utca kereszteződésénél 
történt anyagi káros közlekedé-
si baleset április 20-án délelőtt. 
Egy Peugeot 207 típusú sze-
mélygépkocsi haladt a Baross 
utcában, ami jelenleg ideiglene-
sen egyirányú. A fenti út torko-
latában a vezető lehúzódott az 
út jobb oldalára, indexelt, majd 
balra kezdett kanyarodni. A mö-
götte haladó Mercedes Vito (az 
egyirányúsításból adódó lehe-
tőséggel élve) elhaladt a lassuló 
kocsi bal oldalán – és összeüt-
köztek. A felelősség kérdésében 
nem tudtak megegyezni, erről 
szabálysértési eljárás keretében 
a rendőrség dönt majd.

A parkoló felelőssége
Április 24-én délelőtt egy VW 

Golf típusú gépkocsi vezetője ha-
ladt a Gárda utcában, ahonnan 
a Veres Péter útra kívánt balra 
kikanyarodni. A Veres Péter út-
tal párhuzamosan kerékpárút 
halad, ezért a gépkocsivezető 
lassított, balra nézett, ám jobb 
oldalról nem látta be az utat, 
mivel azt részben eltakarta egy 
parkoló teherautó hátulja, ami 
belógott a kerékpárútra. Araszol-
va megkezdte a kanyarodást, de 
ekkor neki jobbról, a teherautó 
takarásából egy kerékpáros az 
autójának ütközött. A biciklis el-
esett, ennek következtében a 
bal lábszára megsérült. A men-
tők elszállították kivizsgálásra. 
A rendőrök előkerítették a teher-
gépkocsi sofőrjét, aki árut szállí-
tott egy üzletbe és állítása szerint 
másképp nem tudott leparkolni. 
Az eljárás során valószínűleg az 
ő felelősségét is vizsgálja majd a 
rendőrség.

Kerékpáros életveszélyben
Egy kerékpáros közlekedett 

április 24-én délután a Szabad-
föld úton, az úttesten, a belvá-
ros irányába. Elmondása szerint 
eközben egy tehergépkocsi rá-
dudált, felé húzta a kormányt és 

Közlekedési balesetek XIV. kerület
Tűz az irodaházban

Az álmennyezet alatti kábelek 
gyulladtak meg április 13-án este 
a Róna utca 174. szám alatti iro-
daházban. A tűz egy első eme-
leti helyiségben keletkezett, a 
dolgozók porraloltóval részben 
eloltották, mire a raj kiérkezett. 
Kormozódtak a falak, berende-
zési tárgyak, a számítógépeket 
ellepte az oltáshoz használt por. 
Személyi sérülés nem történt.

Szeméttüzek
Április 14-én dél után a Diósy 

Lajos utca 28. szám alatti, elha-
gyott épületben összehordott 
szemetet kellett oltani.

Április 20-án este fél 7-kor a 
BKV Zrt. kukája égett a Hungária 
körút és Egressy út sarkán. A kár 
kb. 10 ezer forint.

Műszaki mentések
Április 18-án déli fél egykor egy 

Daewoo ütközött össze egy Suzu-
ki Swifttel a Mexikói út 15. szám 
előtt. Mindkét kocsi az elején meg-
rongálódott, két személy megsé-
rült. A tűzoltók a forgalmi akadályt 
kézi erővel szüntették meg.

Április 22-én 9 óra 40 perckor 
a Telepes utca 31-hez vonult ki a 
raj, ahol egy nyolc méter magas, 
félig kiszáradt fa vészesen meg-
dőlt egy épület felé.

Alfa Romeo karambolozott 
egy Citroën Picassoval 23-án 
reggel 8-kor a Mogyoródi út 78. 
szám előtt. Egy könnyű sérültet a 
mentők a helyszínen láttak el. A 
raj áramtalanítás után szabaddá 
tette az utat a forgalomnak.

Április 23-án este 6 óra körül 
egy égő, odvas fát a raj kiérkezé-
se előtt eloltottak az ott lakók.

Segítség mentőknek, 
rendőrségnek

Április 15-én reggel 10 óra 
előtt a rendőrség kérte a tűzoltók 
segítségét egy Nagy Lajos király 

Tűzoltósági hírek
úti, első emeleti lakás felnyitásá-
hoz. A raj dugólétra segítségével 
az ablakon át hatolt be, a lakás-
ban senki nem tartózkodott. A 
helyszínt ezután átadták a rend-
őröknek.

Elesett egy idős asszony a 
Kacsóh Pongrác úti, első emele-
ti lakásában és nem tudott ajtót 
nyitni a mentőknek. A rajt éjjel 3 
óra 8 perckor riasztották, kihúzós 
létrával a nyitott ablakon át hatol-
tak be. A hölgyet az Uzsoki kór-
házba vitték.

Égő reklámújságok
Április 24-én 20 óra 41 perckor 

az Ormánság utca 4-be szólt a 
riasztás, ahol a tízemeletes pa-
nelház félemeletén a postaládák 
előtt kihelyezett reklámújságok 
égtek 2 négyzetméternyi terü-
leten. A tüzet a lakók két vödör 
vízzel eloltották. Két postaláda 
bekormozódott, a padlóburkolat 
megolvadt.

XVI. kerület
Zárlat

Az Istráng utca 31-ben lévő 
épület földszintjén lángra kapott 
a falba süllyesztett villanyóra a 
szekrényével együtt április 6-án. 
A rajt 11 óra 21 perckor riasztot-
ták az esethez.

Kerti tüzek
Április 8-án este egy Ostorhegyi 

úti családi ház udvarán fát éget-
tek, a tüzet a rendőrség kérésére 
oltotta el a raj. Április 25-én reggel 
fahulladékot égettek a Pósa La-
jos utca 39-ben. A tíz négyzetmé-
ternyi területen lángoló két köb-
méternyi fa tüze veszélyeztette a 
szomszédos épületeket is, oltási 
kísérlet közben egy lakó elsőfokú 
égési sérüléseket szenvedett. Az 
oltást a 9 óra 10 perckor riasztott 
tűzoltók fejezték be.

Hibás jelzés
Április 11-én egy Bökényföldi 

úti irodaház tűzjelzője meghibá-
sodás miatt jelzett be. A hívást a 
tűzoltók 11 óra 34 perckor kap-
ták, a helyszínen tűzre utaló jelet 
nem találtak, az épületben senki 
nem tartózkodott.

Riasztás karambolhoz
Mercedes személyautó ütkö-

zött egy Skoda Fabiával 12-én, 
17 óra után a Rákosi út 211. szám 
előtt. A Skoda kigyulladt motor-
terét a raj kiérkezése előtt eloltot-
ták. Egy személy megsérült.

Szemét- és gumitűz
Április 12-én, késő este a 

Zsemlékes út elején egy köbmé-
ternyi égő szemetet oltottak el 
egy D-sugárral.

A Szlovák út 18-nál, a Margit 
utca végénél lévő elhagyatott lő-
téren 300 négyzetméteren felhal-
mozott autógumik égtek 13-án 
éjjel. A raj 2 óra 24 perckor kapta 
a riasztást, személyi sérülés nem 
történt.

Április 21-én reggel a busz-
megálló szemetese égett le a 
György utca és Gusztáv utca sar-
kánál. A tüzet egy közelben lakó 
hölgy oltotta el.

Szivárgott a füst
Április 24-én reggel 5 óra kö-

rül füst szivárgott ki egy Cziráki 
utcai, második emeleti, bezárt 
lakásból. Mivel senki nem nyitott 
ajtót, a raj betörve a bejárati ajtót, 
bent a tűzhelyen füstölgő ételma-
radékot talált.

Agglomeráció
Elszaladt a tűz

Valkó külterületén az össze-
gyűjtött kerti gazt égette a tulaj-
donos április 18-án. A szeles idő-
ben a tűz a száraz füvön elindult 
az égetés helyéről, és meg sem 
állt a közelben lévő kb. 8 négy-
zetméteres, fa szerkezetű tároló-
ig. Mire a tűzoltók kiértek, az épü-
let teljesen leégett.

Robbanás a garázsban
Csömörön, az Erdő utcában 

egy lakóház gépjárműtárolónak 
használt alagsori helyiségében 
történt robbanás április 26-án ko-
ra reggel. Egy személy odabent 
tartózkodott, ő kisebb égési sé-
rüléseket szenvedett (bár a saját 
lábán ment át a szomszédba se-
gítséget kérni), s a detonációban 
a garázsajtó kirepült, de tűz nem 
keletkezett. A kiérkező tűzoltók 
a garázsban egy nyitott szelepű 
gázpalackot találtak – a robba-
nás körülményeit vizsgálják.

Traffipax-menetrend
XVI. kerület: Újra szolgálatba lépett a kerületi rendőrség traffipax
készüléke, mellyel a következő méréseket tervezik: május 7. dél-
előtt: Timur u.; május 13. délelőtt: Magtár u.; május 21. délután: 
Margit u.; május 28. délután: János u. A sebességtúllépésen ka-
pott autóst nem állítják meg a helyszínen, hanem a szabálysértés-
ről a rendőrségi határozatból értesül.

Agglomerációs traffipax: A Gödöllő Rendőrkapitányság traffi-
pax készüléke Gödöllő térségében teljesít szolgálatot, az alábbiak 
szerint: május 6.: Vácszentlászló, Valkó; május 7.: Dány, Zsámbok; 
május 8.: Csömör, Kerepes; május 9.: Nagytarcsa, Kistarcsa; má-
jus 10.: Mogyoród; május 11.: Isaszeg; május 12.: Pécel; május 
13.: Isaszeg, Pécel; május 14.: Pécel, Isaszeg; május 15.: Valkó, 
Vácszentlászló; május 16.: Zsámbok, Dány; május 17.: Gödöllő; 
május 18.: Kerepes, Kistarcsa; május 19.: Csömör, Nagytarcsa; 
május 20.: Mogyoród, Kerepes; május 21.: Nagytarcsa, Mogyo-
ród; május 22.: Pécel.
(A traffipax-menetrend csak tervezet, amely esetleg változhat.)

le akarta szorítani az útról. Ezt 
követően a kerékpáros nagyon 
ideges lett, s a teherautó után in-
dult, amely meg is állt a Vidám-
vásár utcai kereszteződésben. 
Mellékerekezett, s egy nagyot 
csapott a kezével a sofőrfülke 
ajtajára, majd azzal a lendülettel 
továbbgurult: nekiment egy vá-
rakozó VW Passatnak, aminek 
összetörte a jobb hátsó lámpáját, 
valamint a hátsó ajtaját is meg-
rongálta. A kerékpáros elismerte 
a károkozást és vállalta a javítás 
költségeit.

Kutyára hivatkozott
A Cinkotai úti buszgarázs mel-

lett történt baleset április 25-én 
kora délután. Egy Toyota Yaris 
közlekedett a Bökényföldi úton, 
amelynek vezetője a Cinkotai 
útra kanyarodott ki balra a XVII. 
kerület felől érkező Suzuki típusú 
gépkocsi elé. A kanyarodás talán 
túl közel lehetett, mert a Suzuki 
vezetője lendületből megelőzte a 
Toyotát, majd hirtelen lefékezett 
előtte. A toyotás már nem tudott 
megállni és hátulról belerohant a 
Suzukiba. Egyik fél sem ismerte 
el a felelősségét, a Suzuki veze-
tője arra hivatkozott, hogy egy 

nagy testű állat szaladt a kocsi 
elé, azért kellett hirtelen a fékre 
lépnie, a Toyota sofőrje szerint 
viszont csak az ő bosszantására 
vágott be elé a másik jármű. Az 
esetnek több szemtanúja is volt, 
az ő meghallgatásuk alapján ki-
derül, hogy indokolt volt-e Suzuki 
manővere. Az ügyben szabály-
sértési eljárás indult.

Lemaradt a visszapillantó
Nagy csattanásra lettek fi-

gyelmesek a Batsányi János ut-
ca lakói április 26-án a délutáni 
órákban. Amikor kiszaladtak, 
hogy megnézzék mi történt, azt 
tapasztalták, hogy a 77. szám 
előtt parkoló Citroën Xsara típusú 
gépkocsi bal oldala megrongáló-
dott. A helyszínen találtak egy 
visszapillantó tükröt, amely va-
lószínűleg az okozó gépkocsiról 
törött le. Ez alapján egy szürke 
Mercedes típusú gépkocsit keres 
a rendőrség, illetve az esetleges 
szemtanúkat, akik láthatták az 
esetet.

Becsapódott a Peugeot
Április 26-án este a Sasvár ut-

ca 19. szám alatt lévő templom 
előtt leparkolt két autó, egy Lada 
Samara és egy Suzuki Liana. Tu-

lajdonosaikat nagy meglepetés 
érte, mire kijöttek a templomból, 
ugyanis mindkét járművet ösz-
szetörve találták. Egy ott tartóz-
kodó szemtanú elmesélte, hogy 
egy fekete Peugeot 206 típusú 
személygépkocsi, ami a Sasvár 
utcán közlekedett a Thököly út 
irányába, belecsapódott a Sa-
marába, belelökve azt a mögötte 
álló Suzukiba. Az elkövető meg-
állás nélkül elhajtott a helyszín-
ről. A szemtanú sajnos csak a 
rendszám töredékét tudta meg-
jegyezni, de ez és a típus alapján 
keresi a rendőrség a gépkocsit 
és annak tulajdonosát.

Megfordult a főúton
Április 28-án délután a Rákos-

palotai határút 139. szám elől 
indult el az a Mitsubishi típusú 
személygépkocsi a Szlovák út 
felé, amelynek vezetője a záróvo-
nalon keresztül kívánt visszaka-
nyarodni a Szentmihályi út felé. A 
gépkocsi eleje már a másik sáv-
ban volt, amikor a Szentmihályi 
út irányából, az ívben kanyarodó 
főútvonalon érkező Peugeot 206 
típusú személygépkocsi nekiüt-
között a szabálytalanul forduló 
járműnek. Mindkét sofőr megsé-
rült, láb-, fej-, és mellkas sérülé-
sekkel az Országos Baleseti Inté-
zetbe szállították őket a mentők.

Esemény a parkolóban
Április 28-án a délutáni órák-

ban egy Mazda 6 típusú személy-
gépkocsi tulajdonosa leparkolt 
az Arany János utcai Plus élelmi-
szerüzlet parkolójában. Amikor 
dolga végeztével visszatért a ko-
csijához, egy illető közölte vele, 
hogy látta, amint egy fehér színű 
Kia típusú gépkocsi nekiment a 
Mazdának. A rendszám alapján 
sikerült megtalálni a Kia tulajdo-
nosát, aki azt elismerte ugyan, 
hogy ott járt a parkolóban, de azt 
már nem hogy kárt okozott. Az 
ügyben rendőrségi eljárás indult.

Agglomeráció
Találkozás egy kamionnal
Egy Ford kisbusz ütközött egy 

kamionnal április 17-én az M3-as 
autópályán. A kisbuszba annak 
sofőrje beszorult, ezért roncs-
vágóval, a karosszéria megbon-
tásával kellett a súlyosan sérült 
személyt kiszabadítani a tűzol-
tóknak a járműből.

Megsérült a motoros
Április 22-én délután súlyos 

sérüléses közlekedési baleset 
történt Kistarcsa lakott területén 
belül, a Késmárki utcában. Egy 
Opel Astra vezetője nem bizto-
sított elsőbbséget a védett úton 
közlekedő Yamaha segéd motor-
kerékpárnak, és összeütköztek. 
A motoros súlyos sérülésekkel 
került kórházba.

Figyelmetlen bringás
Könnyű sérülésekkel végző-

dött az a közlekedési baleset, 
amely április 23-án délután tör-
tént Pécel lakott területén belül. 
Egy 12 éves péceli fiú kerékpárral
közlekedett a kórház közelében. 
A Hősök útja kereszteződésé-
hez érve nem adott elsőbbséget 
a neki balról jobbra közlekedő 
Audinak. Az ütközést a gyerek 
könnyű sérülésekkel megúszta.

Torony Patika  
Új Akciói!

Patikánk a Csömöri út lezárásának ideje alatt is za-
vartalanul üzemel és új akciókkal várjuk vevőinket. 

Vichy akció 2009 május 31-ig! 
(a napvédő termékekből a készlet erejéig) 

 A hivatalos Vichy árlistából 10% kedvezményt adunk.

A Torony Patika a Gyöngy Patikák hálózat tagja és minden 
hónapban az aktuális Gyöngy akciós termékekkel  várjuk ve-
vőinket.

Májustól forgalmazzuk az első és egyetlen – az Európai Unió 
által engedélyezett – vény nélkül kapható testsúlycsökkentő 
gyógyszert!

Vevőink az alábbi ingyenes extra szolgáltatásokat vehetik 
igénybe a Torony Patikában:
• Általános egészségi állapotfelmérő gépünk használata, a gép a 

mért értékeket kinyomtatja (BMI index, testzsírszázalék, vérnyo-
más, stb.) és munkatársaink segítenek a kiértékelésben

• Szerdánként életmód és táplálkozási tanácsadás
• A XVI. kerületben a Veres Péter útig ingyenes gyógyszer házhoz 

szállítást vállalunk. A részletes tájékoztatás és megrendelés te-
lefonon keresztül történik.

• Törzsvásárlói pontgyűjtő rendszer

• További előnyeink, hogy nálunk nem kell sorban állnia és ké-
nyelmes parkolóhelyek várják.

Tel.:  401-0303
TORONY PATIKA, 1161 Bp. Csömöri út 117. (Iharfa u. sarok) 

Nyitva: H-P: 8.30 – 20.30-ig, Szo: 9 – 14 óráig

Patikánk bankkártya és egészségkártya 
elfogadóhely

Mihály és Fia kárpitos
mesterek

Díszítõ függönyök,
védõhuzatok készítése

• Stíl- és modern
bútorok egyedi
tervezése, felújítása

• Antik és bõr bútorok
restaurálása asztalos
munkával, bútorszövettel

• Ajtó- és falikárpit készítése

1165 Bp. Zsélyi Aladár u. 6.
Tel/Fax: 321-0383

Mobil: 06-30-954-1727

KÁRPITOS
BÚTORKÉSZÍTÕ és
Lakberendezõ Bt.

ALAPÍTVA
1946

ALAPÍTVA
1946Szlaukó György

Bp. XVI. Vidámverseny u. 10.

400-0083

06-20/9629-328

Sóder, homok szállítása

Konténeres sittszállítás

Gépi földmunka

Kopp & Kopp Bt.

Szélvédõjavítás

Tel/fax: 400-3178
Tel: 400-0760

Mobil: 06-30-941-5124
1164 Bp., Mûkõ u. 9.

• Autóüvegezés
• Autóüveg polírozás
• Új alvázszámjelölés
• Thermoüveg javítás
• Cascos
és üvegkárrendezés

üvegkárfelvétel


