HELYI

HITELES, FÜGGETLEN, ÉRDEKES

Ára 12,50 Ft

Micsoda szép nagy
építkezés...f

MEGFAGYNAK?
3. oldal

így használjuk
a Béres-cseppeí
2. oldal

KI MINT LEP?

MSZP átjelentkezés! körkép
a 10. oldalon
Tisztogatás közben véletlenül elsült fotósunk gépe. Személyi sérülés szerencsére nem történt,
csak nagyon meglepődtünk midőn előhívtuk a
filmet. Micsoda szép nagy építkezés folyik itt kerületünk határában. Csak nem magyar katonák
építik...? De nem. Nem magyarok. S a készülő
monstre létesítmény is bizonyára csak ideiglenesen állomásozik a XVI. kerület határában.

Karácsonyra
kerámiát, bizsut, továbbá adventi
koszorúkat és ünnepi asztali
díszeket kínál a Rákosi út 149. alatti

VIRÁG-AJÁNDÉKBOLT
(János u. sarok)

HÍREK
FÜGGETLEN KÖZÖSSÉGI
FOLYÓIRAT

1989. NOVEMBER

1956

5. oldal

MO-ás autópálya
a 2-es változat
//, oldal

Végveszélyben
a természetvédelmi terület

Kellemesen sikerült a Helyi Híreket kiadó Közösségi Egyesület
rendezvénye, az Autós találkozó. Százak látogattak el október
utolsó vasárnapjának délutánján a Sashalmi piactérre. Bőven volt
munkája a Fríz Autó munkatársainak és Tupi Miklós autószerelőnek,
akik ez alkalommal ingyenesen nyújtottak különféle szolgáltatásokat lapunk autós barátainak. Meglepően sokan voltak kíváncsiak a
házilag négyüteműsített Trabantra, melyet Székely András közlekedési mérnök mutatott be.
Alig féltucatnyian maradtak csak munka nélkül: az autós találkozó
felkért rendezői. Unalmukban hazamentek, mert semmi dolguk nem
akadt. Az autósok nem törték össze magukat, nem gázoltak járókelőket, nem torlaszolták el a forgalmat, stb. Kerületi polgáraink bebizonyították, hogy iránymutató gumibotok nélkül is normálisan mennek itt'a dolgok.

12. oldal

Hej, munkásőrnek
egy 7.baja...
oldal
MEGNYÍLT! MEGNYÍLT! MEGNYÍLT! MEGNYÍLT! MEGNYÍLT!
YAS-MUSZAKI
ÜZLET

XVI. Rákosi út 103.
TELEFON: 18-38-721

Pl

SÍI!

Közületeket is kiszolgálunk!

lisztéit OCvasó! ~
Ön eligazodik? Míg mindennapjaink roskadoznak, addig a
változások tömkelege vesz körül bennünket.
Pártjaink osztódással szaporodnak, mint a hajdani Hungária
zenekar. Október 23-án a hatóság nem csak pihentette, de le
is csatolta a gumibotot. S kikiáltották a Köztársaságot! (Remélte, hogy valaha egy demokratikus jogállamban fog élni?)
Szóval zajlanak az események. A munkásőrséget feloszlatták. Fegyvereiket terepmintás kiskatonák őrizték, majd szállították el a kerületi pártbizottság székházából is. Az MSZMP-t
szocialista párttá alakította a rendkívüli kongresszus, taglétszáma pedig töredékére csökkent. S kivonulófélben vannak a
munkahelyekről.
Miként az országban, úgy itt,a kerületben is alakulóban
vannak a demokratikus keretek. Új tanácselnökünk, új rendőrkapitányunk rendszeres találkozókon tájékoztatja a kerületi
alternatív szervezetek képviselőit. A december 9-én esedékes
időközi tanácstagi választások szervező és ellenőrző testületeiben a népfront-aktívák mellett, az alternatívok emberei is ott
ülnek majd, hivatalból. A jelöltekről még semmit nem tudni, de
sejteni lehet, hogy ez alkalommal már nem lesznek használhatók a régi módszerek a két rákosszentmihályi választókörzetben.
Kerületünkben százak, országosan ezrek, talán tízezrek
nyüzsögnek, tárgyalnak, nyilatkoznak, alakulnak, szerveznek
és szerveződnek. Hullámzik a felszín, s a mélyből pillanatnyilag úgy látszik, mintha kedvezően alakulnának a dolgok. Csak
legyen erőnk kivárni, míg az új vagy megújult erők kicsit a
mindennapi gondjainkkal is törődnek majd.
Ferenci Zoltán
Gablini Gábor autószerelő mester
LADA, SKODA, P 126

TELJES KÖRŰ JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL
Központi ajtózár beszerelése
Nyitva: hétfőtől péntekig, páratlan héten 16-20
páros héten 8-12 óráig
Árpádföld, Mezősas utca 6.

CUKRflSZDfl
Budapest XVI. Csömöri u 182

Napi és

házias
sütemények
Reggeli!
Forró tej
Kakaó
Búrkifli
Túrós táska
Díszmunkák
aprósütemények
Rendezvényre szállítást is vállalunk!

A BÉRES CSEPP
ALKALMAZÁSÁRÓL
A daganatos megbetegedések és néhány más, eddig kielégítően nem gyógyítható betegség kialakulásának megelőzésében és gyógyításában a Bére,s csepp jó eredménnyel alkalmazható.
Azoknál az egyéneknél,
akiknek fáradékonyságon, étvágytalanságon és álmatlanságon kívül más panaszuk
nincs, 40-70 kg testsúly esetén
egy hónapon át naponta 2x15
cseppet, újabb egy hónapon
át napi 2x10 cseppet, ezután
már csak hetenként 2-3-szor
10-15 cseppet javasolok szedni evés közben! A cseppeket
világosra készített teában,
vagy szörpben, vagy savanykás fehér borban ajánlatos beszedni. A folyadék mennyisége legalább 0,5-1 deciliter legyen. Minden 10-15 csepphez
100 mg (1 drazsé) C-vitamint
is be kell venni a cseppekkel
egyidejűleg.
70 kg testsúly fölött a kúrát
egy hónapon át 3x15, újabb egy
hónapon át 2x15 és a harmadik
hónapban 2x10 csepp naponkénti bevételével, C-vitaminnal
az előzőekben leírt módon kell
folytatni.
40 kg testsúly alatt (a fejlődésben levőknél) napi 2x10
cseppet kell bevenni 2x1 C-vitaminnal egyidejűleg egy hónapon át. Ezt követően elegendő
hetenként 2-3-szor 10 csepp
bevétele.
Daganatos és más súlyos
betegeknél (pl. leukémiásoknál, Hodgkin-kórban szenvedőknél, továbbá súlyos vérszegényeknél, súlyos menseszavarokban szenvedőknél
stb.) a Béres cséppel kapcsolatos terápia kialakításához a
kór és a beteg adottságainak
ismeretére is szükség van! A
Béres csepp az előzőekben
közölt, megelőzésre javasolt
módon természetesen e betegeknél is alkalmazható, azon-

HELYI HÍREK
Független közösségi folyóirat
Megjelenik havonta
Felelős szerkesztő:
FERENCI ZOLTÁN
Szerkesztőségi titkár:
TAKÁCS LÁSZLÓ
A szerkesztőség postacíme:
1631 Bp. FI.109.
Telefon (üzenet):
18-40-289
A Helyi Hírek társadalmi tudósítói:
Neogrády Dezső (Árpádföld),
Neszményi Béla (Cinkota), Rideg
Ágnes (Mátyásföld), H.-né Veress
Katalin (Rákosszentmihály), Erdei
Zsuzsanna (Sashalom), Bátovszki
György (Csömör)
Kiadja a XVI. Kerületi Közösségi
Egyesület
Felelős kiadó:
SZŐKE KATALIN
A Helyi Híreket az egyesület tagjai
külön előfizetés nélkül kapják. Az
újság kapható még a XVI. kerület
fontosabb boltjaiban, a szerkesztőséggel együttműködő pártok és
tömegszervezetek terjesztőinél,
valamint az egyesület utcai árusainál.
Előfizetési díj egy évre 149,— Ft.
Egyes példány ára 12,50 Ft
Szedés: XVI. Kerületi Közösségi
Egyesület — C-64 személyi számítógéppel
Tördelés: SZKI Computer Media
Rt., a Ventura 2.0 változatával
Nyomtatta a Forma Art kisszövetkezet XVI. Akácfa u. 34. sz. alatti
nyomdája

bán a legmegfelelőbb terápia
kialakítása a gyógyintézetek,
orvosok feladata lesz a jövőben. Amíg erre sor kerülhet,
szombatonként 12-15 óra között van lehetőségem szaktanácsadásra a betegek vagy
hozzátartozóik kérésére. Ehhez az orvosi leleteket is be
kell mutatni.
A cseppek mellett minden
egyéb gyógyszer (pl.szívgyógyszerek, antibiotikumok stb.)
szedhető, de nem a cseppekkel
egy időben. 0,5-1,0 óra eltérés
elegendő. A cseppeket hangsúlyozottan evés közben kell
szedni. Töményen és üres gyomorba szedni nem szabad!
dr. Béres József

A KERÜLETBEN!

LIZIkonfekcióipari gmk.
Készítői áron, nagy tételben is elad
férfi, női és bakfis méretű
téli PUFI kabátokat,nyolc színben.

Figyelmes kiszolgálás az

Mátyásföld, Veres Péter út 127. szuterén

cukrászdában

Érdeklődni lehet
a 11-46-476 telefonszámon
15 óra után.

ÉVA

Ki menti meg őket a megfagyástól?

HA ELROMLIK A GÁZKAZÁN
S-né bement a KlOSZ-ba és
nagyon elkezdett kiabálni. Vajon miért veszekszik egy hetvenkét éves nő az ottani rendes, becsületes ügyintézőkkel.
Néhány emberséges szó után
S-né szinte sírt a tehetetlenségtől.
A történet banális: meghibásodott S-ék gázkazánja. Bölcs
ember ilyenkor beszól a szervízbe és befűt a tartalék kazánba. Nem így tett a hetvenkét
éves nő, akinek ötven éves fia
megvakult, menyével és két
unokájával él együtt egy elhanyagolt kis családi házban Rákosszentmihályon. Tartalék kazán híján a telefonfülkéhez szaladt. Miután az örökösen foglalt
telefonszámot nem sikerült
megkapnia, felütötte a telefonkönyvet és segítséget kért ott,
ahol kicsengett a hívott szám.
Ez volt a balszerencséje. A
kiküldött szerelő a lepusztult
környezet láttán rövidre fogta a
javítási folyamatot. A szintbeli
fűtésben kikötötte a keringetőszivattyút, a thermosztátot, bekapcsolta fűtésre a gázkazánt
majd sietve távozott. Nem írt be
semmit a garanciális füzetbe, s
nem hagyott számlát sem. Elment. Az ottmaradt gázkazán a
keringetés és szabályozás hí-

ján csak önnön környezetét hevítette, majd robbanásszerűen
beszüntette a működést.
—
Huszonhét éves lesz
a kisunokám mire kifizetjük a
kazánra az OTP-t — pityergett S-né miközben a KIOSZ
munkatársai hívogatták a rendre foglalt telefonszámokat. A
hihetetlen szakszerűtlenséggel
elvégzett javításnak természetesen nem akadt gazdája.
A még garanciális kazán kijelölt szervíze az előzmények
hallatán először el akart zárkózni a javítástól. Csoda tudja
miért, de egy újságíróval másként beszéltek. Kijönnek —
ígérték — s ha mást nem is
tesznek, legalább hivatalosan
megállapítják a szakszerűtlen
javítás tényét és a garancia
elveszítését. Talán még arra
is hajlandók lesznek, hogy
pénzért megjavítsák a kazánt
feltéve, hogy kapnak hozzá
alkatrészt, mert ha nem akkor
hosszadalmas anyagbeszerzés következik, bizonytalan
végkifejlettel. Ez a típus különben eléggé sikerületlen
konstrukció, az is bolond volt
aki megvette.
S-né persze nehezen érti az
ilyen cifra dolgokat. Szóval jönnek — kommentálta a hallotta-

ÚJ
VASMŰSZAKIÜZLET
XVI. Rákosi út 103.
TELEFON :18-38-721
ÉPÜLETGÉPÉSZETI, VASSZERKEZETI
ANYAGOK
VÍ2-,

gáz-,

fűtéscsövek
Zárszerelvények
Szögacélok
Betonvasak
Huzalok
Fonatok

Fittingek
Szerelvények
Golyós szelepek
Radiátorok
Szegek
Csavarok
Zárak
Szerszámok

Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig 8-18 óráig
szombaton 8-12 óráig
KÖZÜLETEKET CSEKKRE IS
KISZOLGÁLUNK

kát, s mintha kissé megnyugodott volna. Hogyan is foghatta
volna fel, hogy ez ajavítási akció
csak a siker minimális esélyével
kecsegtet. Hogy a hideg lakás,
a rossz kazán rajtuk kívül senkinek sem okoz problémát. Hogy
óriási szerencséje volt amiért a
KIOSZ munkatársai — jóllehet
kisiparos nem javíthat gázkazánt — a magukénak érezték
az idős nő gondját.
S-né számolgatni kezdett.
Legutóbb 2500 forintja volt még
az OTP-ben, abból már ezret
kivett, mert ennivalóra kellett. A
maradék esetleg futja a javításra. Addig is elküldi a beteg unokát az iskolába, legalább napközben ne fázzon...
Hallgattuk S-nét, nem tudtuk
hogyan segíthetnénk. Csak azt

láttuk, hogy itt ül egy idős nő a
KlOSZ-ban, itt a XVI. kerületben, az ország fővárosában, itt
Európában a XXI. század küszöbén, és csak valami jóféle
csoda mentheti meg családjával együtt a megfagyástól.
Ferenci Zoltán

Nem hívják vissza
a tanácselnök-helyettest
Amint a tanács elnökhelyettese, Pethő Gábor szívpanaszokkal betegállományba vonult, rögtön elindult a szóbeszéd: állampolgári kezdeményezésre aláírásgyűjtés indult a
választókörzetében a visszahívására.
Az elnökhelyettes választói a
Pálya utcai lakótelepen találha-

Régi üzlet — új profil
Nagy cipőválasztékkal
újból megnyílt
ruházati üzletünk

MINIPJT.
Mátyásföld,
Újszdsz u. 87.

(az ABC mellett)
tSSÍZÍSSIÍSISSiííSSIÍSS

AUTÓSZERVIZ
Farkas János
autószerelő
Alváz- és üregvédelem
garanciával!
Személygépkocsi:
mosás, zsírzás, olajcsere

tok. Szó ami szó, ahhoz képest,
milyen tisztséget tölt be választottjuk, nincsenek túlzottan elkapatva. A mintegy ezer lelket
számláló, összetartó közösségnek hosszú időn át egyetlen
boltja sem volt. Bezárt a közért,
a húsbolt, s még az a maszek
zöldséges is elment, aki a nyár
végén kezdte meg működését.
A XV. kerületből átjövő teherforgalom a lakótelep mentén
halad el, s az idén már több
súlyos gyalogos-baleset is történt. Egy kétgyermekes fiatalasszonyt a nyáron gázoltak halálra a lakótelep mellett. Az iskolába induló gyermekek nap
mint nap ki vannak téve ennek
a veszélynek.
A lakók levélben kérték, hogy
ha a forgalmat nem is tudják
szabályozni (vajon miért nem?
A szerk.), akkor legalább egy
zebrát festessenek fel. A kérelemre hónapok óta még csak
választ sem kaptak.
Szóval a tanácselnök-helyettes választókörzetében éppen
lenne okuk az embereknek az
elégedetlenségre. De mint a lakók elmondták, egyelőre nem
indítottak visszahívási akciót tanácselnök-helyettes tanácstagjuk ellen.(f)
Hirdessen
a
Helyi Hírekben
18-40-289

Budapest X. Tölcsér u. 3.
A Skoda-szerviz után
200 m.
NYITVA:
hétfő-péntek 8-17 óráig

«
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Helyi
Hírek

MEMENTO

MEGEMLÉKEZÉSEK

AZ

EMLÉKMŰNÉL

'56

Műegyetem - fiatalok
lelkesedés
Bem szobor - lyukas
zászlók
Hömpölygő tömeg Sztálin árva csizmái
Égő iratok - füst
Darabokra tört vörös csillag
Boldogság...

»•'.•:• i ,"

Lánctalpas INTERNACIONALIZMUS
Felkelők
Gyerekek
Fegyverek
GYEREKEK!
Golyószóró - Molotov koktél
Felborult villamos leomlott házfalak
Barrikádok - halottak.
Szószegő cselvetés
TERROR
CSÖND - Hosszú nyomorító hallgatás...
(A FIDESZ közleménye)

GUMIJAVITO
Veres P. u. 23/A
(Őrhalom u. sarok)
SZEMÉLYAUTÓKERÉK
— tömlő- és köpenyjavítás
— szerelés
— centírozás
TEHERAUTÓKERÉK
— szerelés
— tömlőjavítás
GUMICSÓNAK JAVÍTÁS
Nyitva: hétköznap 7-17 óráig
Cég túl.: Zsigray Szabolcs és
Tóth György

Október 22-én délelőtt a Prodám utcai emlékműnél emlékeztek kerületünk polgárai az
1956-os népfelkelés évfordulójára. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd
Dr. Soós László a Magyar Demokrata Fórum,
a Kereszténydemokrata Néppárt és a Politikai
Foglyok Szövetsége nevében beszélt az 56-os
eseményekről. Szakács Gábor a Szabad Demokraták Szövetsége nevében mai helyzetünkről, a politikai kultúráról, a választásokra

való készülődésről szólt. Ezután az MDF, az
SZDSZ és a mátyásföldi hívek képviselői helyezték el koszorúikat az emlékművön.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért véget.
Október 23-án csendes gyertyagyújtásra
gyülekeztek kerületünk polgárai az emlékműnél. Felvételeink az emlékművet mutatja nappal és éjszaka.

AZ IKARUS MOZI OKTÓBER 23-I FILMAJANLATA
ÚJ!

CSALÁDI BÖNGÉSZDE
nyílt a XVI. Tekla utca 7-ben
(SZTK mögött).
Nyugati import ruhák,
szoknyák, kabátok,
pulóverek, stb.
N AGY VÁLASZTÉKBAN
darab és kilós áron
(370-480 Ft/kg)
Nyitvatartási
Hétfő-csüt: 10.00-17.30
Péntek: 10.00-16.00
Ebédidő: 13.00-14.00

HASZNÁLT ÉS ÚJ GÉPKOCSIK
SZERVIZ-JÁRMŰVILLAMOSSAG
ADÁSVÉTELE
XVI. Rózsa u. 37.
Telefon: 18-38-467
XVI. Csömöri út 162
Nyitva: kedd-péntek 11-18
Nyitva: hétfő-péntek 8-18
MOTORDIAGNOSZTIKA, OLAJCSERE, ULTRAHANGOS ÉS HAGYOMÁNYOS RIASZTÓK, KÖZPONTI AJTÓZÁR,
ELEKTROMOS ABLAKEMELŐ - AUTÓKHOZ DIVATOS ÖLTÖZÉKET IS!
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így emlékezik az édesapja

TÓTH ILONÁRA

1956

A Prodám utcai 1956-os
emlékműnél történt megemlékezésen hangzott el október 22-én a bejelentés: Tóth
Ilona, kerületünk szülötte,
akit a népfelkelés után kivégeztek, a Történelmi Igazságtétel Bizottság szerint is koholt per áldozata. A bejelentés nyomán került elő egy
féltve őrzött magnókazetta.
Az SZDSZ két tagja beszélget
a felvételen Tóth Ilona jelenleg is kerületünkben élő
édesapjával. Az alábbi írás a
felvétel alapján készült.
Tóth Ilona orvostanhallgatóként élte meg 1956 őszét. Először a tüntetésekben vett részt,
majd a felkelők egyik kórházában gyógyította a sebesülteket,
s végül egy illegális csoport tagjaként röpcédulákat terjesztett.
Letartóztatása után a gyűjtőfogházban eleinte félig-meddig
szabadon járt és gyógyított.
Nemcsak bebörtönzötteket, hanem az őrszemélyzet egyes
családtagjait is.
Édesapja rendszeresen eljárt
a tárgyalásokra, így a vádpontok alakulását is nyomon tudta
követni. Az alsófokú bírósági
tárgyalásokon előbb enyhe,
majd egyre súlyosabb és képtelenebb vádak hangzottak el
Tóth Ilona ellen. Némelyik vádpont miatt a rabtársak is tiltakoztak, ami ritkaság volt akkoriban.
A nyilvános tárgyalásokról
több epizódot is említett az
édesapa. A felkelők mentőautóját egy volt ÁVH-s vezette. Őt
azért bocsátották el — jóval 56
előtt — a testületből, mert nem
volt hajlandó a testvérét és

unokabátyját halálra verni. A bírósági tárgyaláson is renitens
módon viselkedett: beszélt arról
az ÁVH-s csúszdáról, amelyen
az agyonvert embereket az
épületből egyenesen a Dunába
szánkáztatták. 56-os bűne az
volt, hogy gyógyszerért járt ki
Ausztriába. Halálra ítélték.
Tóth Ilona a népfelkelés bukásának napjaiban két ismerős
egyetemistát, akik mellékesen
sofőrködtek, arra kért, hogy a
sokszorosító gépet szállítsák
biztonságos helyre. A fiúk megtették, kiérdemelve ezáltal a halálbüntetést. Mint az édesapa
visszaemlékezett, ezen a bíróságon halált osztottak.
A kirakatper fellebviteli tárgyalására a Fő utcában került
sor. A hallgatóságban (külön
engedély alapján) Tóth Ilona
édesapja volt az egyetlen civil.
Az ügyósznő az alsóbb bíróság
által megállapított valamennyi
vádpontban ártatlannak mondta Tóth Ilonát. Amikor édesapja
megkönnyebbülten várta a folytatást, akkor következett a bejelentés: egy új törvény a magyar
állam megdöntésére irányuló
szervezkedést is halálbüntetéssel sújtja. Tóth Ilonát megfellebbezhetetlenül halálra ítélték.
Édesapja előtt vitték el összeláncolt kezekkel. Szót válthattak még utoljára. Tudom, hogy
nehéz lesz, kislányom — mondta az apa. Ilonát másnap felakasztották. Papírzsákba dugva temették el.
Az apa fejfát csináltatott lányának. Egy napig állt, a hantot
jelölve. Másnapra traktorral feldúlták a parcellát, eltüntetve a
sírok nyomait.

Mire ez az újságcikk megjelenik, már túl leszünk '56 október
23-a első szabad ünneplésén.
Mégis ezzel kapcsolatban szeretnénk kerületünk lakóinak figyelmétfelhívni a Magyar Nemzetben
szeptember 15-ón megjelent Történelmi Igazságtétel Bizottság
közleményére, melynek aktualitást ad az október 22-én Obersovszky Gyula újságíróról bemutatott TV riport.
Egy eredeti filmrészlet bejátszása gyilkosként tüntette fel
Tóth Ilona 24 éves orvostanhallgatót, pedig valójában a megtorló
önkény áldozata lett. Kerületünk,
Árpádföld lakója volt. Az, hogy őt
gyilkosként emlegessék, nemcsak hozzátartozóit sérti, de a
nem elfogultan gondolkodókat is.
A T.I.B. közlemény többek között azt írja:... „Mártírnak a nemzet
közvéleménye érezhet olyan sze-

társai és saját maga halálát okozta. Az akkori körülmények között
e tettet is másként kellett volna
megítélni.
A T.I.B. álláspont szerint is
mélyeket, akiknek sorsában saját zül többen lebuktak, ezért felme- Tóth Ilonára '56 hősei között emtragédiáját látja megtestesülni — rült az, hogy áruló van közöttük. lékezhetünk.
ám e listában szereplők túlnyomó A gyanú egy velük lévő sebesültMDF XVI. kerületi szervezete
többségének még a nevét is elfe- re terelődött, akiről úgy tudták
1631 Bp. Pf.73.
ledtették vele a legutóbbi időkig." ÁVH-s volt. Illegalitásban műkö... majd később:... „Legkevésbé dő partizáncsoportoknál az első
megnyugtató ugyanakkor a kora- szabályok egyike, hogy a árulót
Az MDF az őszi piaci akcióhoz
beli ítélkezés és vizsgálat állás- likvidálni kell. Ezt a csoport vezehasonlóan
fenyőfa vásárt rendez
pontját ma irányadónak felfogni." tője tette meg, de úgy gondolta decemberben,
az Ikarus előtti
... Mi sem fogadtuk el ezt és fel- nem teljes sikerrel. Ezért Tóth Ilo- téren. Az időpontról figyeljék
kerestük a cikk szerzőjét, aki a nát kérte meg, s ő valóban egy közleményeinket, melyek a kerükorral foglalkozó történész. Tőle bicskát szúrt az áldozatba. A ké- let különböző pontjain lévő hirtudjuk a következőket: Tóth Ilona sőbbi vizsgálat derítette ki, hogy detőtáblákon találhatók.
MAGYAR DEMOKRATA FÓgyakorló orvosként úgy a sebe- az illető akkor már halott volt.
sült forradalmárokat, mint az el- Amikor a csoport végül lebukott, RUM XVI. kerületi szervezete
lenfél sebesültjeit is ellátta. No- az illegális munka miatt vonták
vember 4-e után ellenálló cso- őket felelősségre. A lelkiismereportjuk illegalitásba vonult, s röp- tével vívódó Tóth Ilona önként
lapokat terjesztettek. Társaik kö- vallotta be tettüket, s így végül

Tóth Ilona édesapját elbocsátották a munkahelyéről. Az
indoklás: a nép ellenségének
tárgyalására járt. Az apa árpádföldi házát — mely telekkönyvilég Tóth Ilona nevén volt — a

hetvenes évek végén vették állami tulajdonba. Az ügyet itt intézték a kerületi tanácson. Az
apa azóta is hiába jár, hogy az
államosított házat valahogyan
visszakapja.

Az '56-os „mártírok listájáról"

Helyi
Hírek

Ellenőrzött
igazgatók

Iskolai névadó

A Magyar Köztársaság kikiáltása előtt két nappal jeles eseMegfelelő igazgatókat köveményre hívták lapunkat. Az Ikatelt az iskolákba a Pedagógurus tőszomszédságában épült
sok Demokratikus Szakszerveszakközépiskola nagy tettre kézetének október végi küldöttszült: Frankéi Leó helyett Csonközgyűlése. Mint ott elhangka János nevét vették fel, megzott, az iskolaigazgatók kétszabadulva egyúttal a baljóslaharmada nem rendelkezik a
tú 13-as iskola-sorszámtól.
beosztásukhoz megfelelő kéCsonka János mérnök
pesítéssel.
(1852-1939)
nemkívánatos
— Nálunk is ilyen rossz ez az
személynek számított az elmúarány?—kérdeztük Holpert Lalófélben lévő politikai érában.
josnét, a tanács illetékes osz(Nem volt illegális kommunista,
tályának vezetőjét. Mint elnyugatra és nem keletre járt tamondta, az országos adatokkal
nulni, stb.) Komoly tett volt,
ellentétben kerületünkben minhogy az iskola ifjúsági csapata
den iskolaigazgatónak megvan
hat évvel ezelőtt Csonka János
a megfelelő képesítése. Többnevét vette fel. Kapcsolatba
ségükben főiskolai, kisebb
léptek a Csonka-családdal,
részben egyetemi végzettségmelynek
képviselői rendgel rendelkeznek.
szeresen ellátogattak a fiatalokMindezt azért is tudja ilyen
hoz.
pontosan, hiszen a nemrégiben
A karburátor atyjának, a halezajlott igazgató-választások,
zai autógyártás megalapítójákinevezések alkalmával szaknak nevét, ilyen előzmények
képzettség szempontjából minután természetesen egy másik Az iskolai névadón beszédet mondott Pozsgay Imre
denkit ellenőriztek.
iskolának szánta a Fővárosi
Az iskolai igazgatók válaszTanács. Az meg is kapta vol- kólái énekkar előadását, Szabó ka-féle autót lehetett megtekin- tásáról azt is megtudtuk, hogy
na, ha a Csonka-család kép- Gyula színművész szavalatát, teni.
a kinevezés feltétele az volt,
viselői levélben nyomatékosan vmajd Pozsgay Imre állammiElismerésre méltó volt az ün- bírják-e a tantestület bizalmát.
nem adják Dr. Bielek József . niszter beszédét, aki a szegedi nepélyes névadás szervezett- Ezt titkos szavazáson kellett
tanácselnök tudtára azon el- MSZP tagtoborzó előtt időt sza- sége, dicséretére válhat a Mol- a pedagógusoknak kinyilváníhatározásukat, hogy a Cson- kított, hogy eljöjjön az iskolai nár Gyula igazgató által veze- taniuk. A következő — hosszú
ka-név az általuk méltónak ítélt névadásra. Volt még a műsoron tett iskolának, melynek neve évek múlva esedékes — vá-iskolát illesse.
palotás, Csonka János mell- immár így hangzik: Csonka Já- lasztási aktusig a tantestületet
így kerülhetett sor a névadó- szobrának harsonaszóval kí- nos Műszaki Szakközép- és senki nem kérdi meg, hogy a
ra. Az iskola másfélezer diákja sért leleplezése, az iskola előte- Szakmunkásképző Iskola.
megváltozott helyzetben is alfeszes rendben hallgatta az is- rében pedig egy eredeti Csonkalmasnak látják-e korábbi választottjukat. Holpert Lajosné
ÚJ!
úgy vélte, igen nagy botrányBÖRGYÓGYÁSZAT-KOZMETOLÓGIA
nak kellene történnie, hogy
CONTINENTAL gmk
rendelőmet megnyitottam
időnek előtte leváltsanak egy
GUMI javítás
Helye: XVI. Budapesti út 136.
igazgatót.
centírozás
(a 44/A Budapesti úti megállójánál)
Az iskolai igazgatók újabban
adás-vétel
Rendelési idő: hétfő, csütörtök 17-19
már nem szerepeltek a ke— Bőr, haj, köröm elváltozásai
Nyugati személygépkocsikra gumiabroncsok,
rületi pártbizottság káder-ha— Szemölcsök
könnyűfém tárcsák nagy választékban.
— Gyermekkaribőrelváltozások
tásköri listáján. Ennek ellenére
— Allergiás bőrbetegségek
NYITVA: hétköznap 8-17-ig
ritkaságszámba ment a tanács
— Lábszárfekély
szombaton 8-12-ig
által kinevezett pártonkívüli
szakszerű kezelését végzem
XVI. Sashalom, Veres Péter út 91.
igazgató. A jelenlegi pártálDr. Fehér Ágnes főorvos
lásról, átjelentkezésről, kiléI.
pésről semmilyen adat nem
áll Holpert Lajosné rendelkezésére. (F)
Gazdász MGTSZ
E
SS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VAS-MŰSZAKI ÁRUK BOLTJA
Megnyüt az OTP

E 1164. Szabadföld út 45. Telefon: 16-31-741

SASHALMI
KIRENDELTSÉGE

E
FORGALMAZUNK:
=
E
vetőmagok, mezőgazdasági termékek, kerti kisgépek, műtrágyák, fóliák, növényvédöszerek.
« Zártszelvények, szögacélok, betonacélok, rúd- és idomacélok, horganyzott és fekete acélcsövek, E
S műanyagcsövek, műanyag hullámlemezek, fekete-, horganyzott-, horgany-, réz- és alumínium
£
«»
lemezek, alu-trapézlemezek, kerítésfonat, rostaszövetek, rabic- és csirkeháló, horganyzott és
E
E fekete huzalok, kötöző anyagok és kötelek, locsolótömlők, betonkeverőgépek, szegáru, építőipari Z
és egyéb szerszámok, elektródák és vágókorongok.
E
Redőnyléc, lambéria és reluxa-szalag

Üzletágainkkal készséggel állunk

50 EZER FORINT FELETTI VÁSÁRLÁS ESETÉN AZ ÁRUT DÍJTALANUL HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK.
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Nyitvatartás: keddtől péntekig 8-17-ig
szombaton 7-12-ig
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1163, Veres P. u. 41.
Nyitva:
Hétfő-csütörtök:

8-16

Péntek: 8-13
Szombaton zárva
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csekkbefizetések

•

értékpapírok

• gépkocsi

előjegyzések

Hej, munkásőrnek egy baja...
Sör melletti monológ

MENESZTÉS UTÁN

Szóval megszavazták... Én tartozó munkásőröknek, miért is
egész nap dolgozom itt az Ika- eresztettek szélnek bennünket.
rusban, nincs időm délben tévét Mintha én hoztam volna össze
nézni.
ezt az egészet.
Tizenöt éve lettem munkásőr,
Bennünket
kiröhöghetnek,
akkoriban nem volt más út, megalázhatnak, az emberek ujmás lehetőség a magunkfajta jal mutogathatnak a levitézlett
fiatal számára. Láttuk, hogy munkásőrökre, akik pedig ezt az
aki vállalja a szolgálatot, aki egészet kiagyalták, szervezték
párttag lett az jobban előre- most puha, meleg állásokban üljutott, mint a többi. Nem tit- nek, szép nagy lakásuk van, külkolom, ezért vállaltam, és ja- földre járnak, egyebek. Mi, mevarészt ezért vállalták a többiek lósok mind tudjuk kik a felelőis. Ott volt a mézesmadzag: sök. Hogy miért nem szólunk...?
lakás, telefon, külföldi kikülde- Mert kirúgnak bennünket, pajtések, jobb állás...
tás! A múltkor is úgy vezettek be
Csakhogy nekem ebből semmi valamit, hogy mondták: akinek
sem jutott. Különben nem gya- nem tetszik, az már mehet is a
log járnék, meg laknék a csalá- munkakönyvéért. Ez van. Halldommal egy szűkös tanácsi la- gatunk.
kásban. Bezzeg akik okosabbak
Te is idejöttél hozzám, mutatvoltak nálam, azok régen kika- ták neked, ki a munkásőr itt a
parták maguknak a gesztenyét, s presszóban. Munkás vagyok,
nem csak hogy leszereltek régen, munkásőr voltam, vállalom.
de a pártban sem találod már Nem én találtam ki, hogy ez leőket.
gyen a boldogulás útja.
Én hülye meg maradtam... Ne
Most már nem vagyok muncsodálkozz, iszonyúan dühös va- kásőr, se párttag. Egyszerűen
gyok. Hol vannak most azok, csak dühös vagyok. Iszonyúan
akik annak idején beléptettek! dühös. Jó is, hogy elviszik a
Magyarázzam meg én a hozzám fegyvereket...(F)

Üzletsor Mátyásföldön
az IMRE UTCAI
HÉV-MEGÁLLÓNÁL

JÓ PARKOLÁSI LEHETŐSÉG!

CIPŐ
MÉTERÁRU
GYERMEKRUHA

KENYÉR
CUKRÁSZSÜTEMÉNY

VILLAMOSSÁGI
MŰSZAKI
ÁRUK

Egy MDF-tag vidáman sétáltatta kutyáját a tanács épülete mellett. Nem tudni ki volt
boldogabb: az eb, hogy névjegyet tehet minden fa tövébe,
avagy az MDF-es. Utóbbi lelkesen újságolta a Parlament
pár perccel azelőtti döntését.
Jogutód nélkül feloszlatták
a Munkásőrséget!
Egy újságíró ilyenkor azonnal a téma nyomába ered.
Gyors telefon a XVI. kerületi
Mosolygó Antal Egységparancsnoksághoz. A vonal másik végén zavarodott férfihang
válaszol.

— Egy újságíró? Idejönne...? Nem ajánlom, hogy a
közelembe kerüljön!
Telefonon azért elbeszélgettünk. Mint elmondta, harminc éve munkásőr, ám egyetlen népellenes cselekedeté/e
sem tud visszaemlékezni. Árvízi mentésre, sok-sok éjszakai szolgálatra annál inkább.
— Meglátják hiányozni fog
még a Munkásőrség —jövendölte a nagy múltú munkásőr,
s búcsúzóul azt tette hozzá,
hogy fegyelmezett beosztottként végrehajtja a kapott parancsot. (F)

Újjáalakult a Nemzetőrök Szövetsége. A szervezet célja a demokratikus magyar haza békés védelme a nemzetőrség önkéntes erejével.
Várják mindazokat, akik a magyar nemzetőrség akaratával egyetértenek. Cím: Bp. X. (Népliget), Jurta. 1399.
Bp. Pf. 629. Telefon: 11-31-280

FELHÍVÁS

a kerület lakóihoz

MINDENT EGY HELYEN!

RÖVIDÁRU
DIVAT
BAZÁR

FELOSZLATTAK

VIRÁG
AJÁNDÉK

NAGY VÁLASZTÉK
SZOLIDÁRAK
A rövid-divat-ba/árban Röltex-áru, szoknya, nadrág, blúz, pulóver, szabadidő
ruha, dzsekijáték, bizsu,
A virágüzletben alkalmi csokrok, koszorúk, szobanövények ajándéktárgyak, virágcserép, virágföld.
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinl

Kerületünkben októberben megalakult
Magyar Szocialista Párt ideiglenes szervező
bizottsága várja mindazok jelentkezését és
csatlakozását, akik elfogadják az MSZP alapszabályát és programnyilatkozatának alaptételeit, akik az új párt céljait magukénak
tekintik és megvalósításukért tenni készek.
Az átjelentkezőket, jelentkezőket, érdeklődőket aktíváink minden héten hétfőtől csütörtökig este hét óráig várják az MSZP székházában (1165 Jókai u.4. 835-980).
Célunk egy erős baloldali párt megszervezése, amely feladatának tekinti az ország
kivezetését a válságos helyzetből.
MSZP Kerületi Szervező Bizottsága
Új párt szerveződik a XVI. kerületben, MSZMP néven. Tagjai elsősorban az MSZP-be át nem igazoló régi
párttagok közül kerülnek ki. Nem hivatalos értesüléseink szerint a párttörvény alapján újonnan bejegyzett
Magyar Szocialista Munkáspárt kerületi szervezete is élni kíván a lapunk
által felkínált párt-propaganda lehetőségével, és 250 előfizető gyűjtése fejében önálló párt-közleményeket kíván megjelentetni.

Megalakult az MSZP XVI.
kerületi REFORMPLATFORM
Alapszervezete
Ügyelet: csütörtök 17-19
óráig
XVI.ker.Veres P.u.27

Helyi
Hírek

Adventi koszorúkat kínál karácsony rá a Rákosi út 159. alattivirágbolt (János utna sarok).
Csak taxisoknak vállal éjjel-nappal
felár nélkül gumijavítást a „TOMI"
gumiklinika Árpádföldön a Timur u.
és Fertály u. saroknál.
INGYENES kompressziómérést, fagyállómérést, töltés-ellenőrzést és
négyütemű, autóknak gyújtásbeállítást végez szombaton 9-12 óra között
TUPI MIKLÓS autószerelő a Veres
P. út 22. alatt (a HÉV sínek sashalmi
oldalánál).
Diákreggeli: pogácsa, búrkifli, túróstáska, kakaó, kávé várja a reggelizni vágyókat reggel fél 7 és 8 óra
között a György utca és a Csömöri út
sarkán található ÉVA cukrászdában.
Hétvégi kenyér és tej előrendelést
csütörtökig felvesznek a Budapest út
95. alatti közértben.
Fodrászolló szakszerű köszörülését
is vállalja a gázos a Csömöri út és
Rákóczi u. sarkán.
Szemüvegkészítést hályoggal operált
szemre is vállal Gerő a Veres Péter
út 110. alatt, a Repülőtéri HÉV megállónál.
Készítői áron, nagy tételben is árusít
PUFI kabátokat aLIZI konfekcióipa-

ri gmk. a Veres Péter út 127. szuterénjében.
Unikum család állandóan kapható
0,3 dl-től5 literesig a CEASAR MINI
ÜZLETHÁZ-ban a Csömöri út és a
György u. sarkánál.
Abroncs és gumicsónak javítását is
vállalják Zsirai és Tóth gumijavítók
a Veres Péter út 23/a-ban, az örhalom u. sarkán.
INGYENES szaktanácsadás fűtéskorszerűsítéshez,
épületgépészeti
munkákhoz napközben a GRAVITAL
kisszövetkezet Csömöri út 108. alatti
irodájában (tel: 18-38-743).
Az OTTHON lakásfelszerelési üzletben (Centenáriumi sétány 5. pavilon)
már most is karácsonyi választékkal
várják a vásár ókat.
A TÉKA könyvesboltjában még tart
az 50 százalékos vásár a Centenáriumi sétányon.
Kozmetológiai allergiapróbát is végez magánrendelésén dr. Fehér Ágnes bőrgyógyász-kozmetológus főorvos a Budapesti út 136. alatt (a
Centenáriumi lakótelep mellett).
HÁZIKENYÉR, pékáru és tésztafélék
kaphatók a Jókai úti péküzletben az
OTP és a Rendőrség épülete között.

A kerület kisiparosai a saját és a megrendelők érdekében kérik a T. reménybeli megrendelőiket, hogy nagyobb
értékű megrendelés esetén az üzlet megkötése előtt
forduljanak referenciáért a KIOSZ Alapszervezethez a
18-38-824 telefonszámon.
A fenti közlésre az a körülmény kényszeríti a becsületes
kisiparosokat, hogy az utóbbi időben megszaporodtak az
olyan panaszbejelentések, melyek nem iparos ellen irányulnak. Ebben az esetben a KIOSZ nem jogosult eljárni.

Házias egytálételekkel várja az orrajárókat a most megnyílt ételbár az
Arany János utcai benzinkútfölött (a
Budapesti útnál).
Ingyenesen állítja be a motorok COkibocsátását Gabiim Gábor autószerelő páros heteken délelőtt, páratlan
heteken este a Mezősas utca 6. alatt.
Ridgid menetvágókat és tartozékokat, késeket, vágókerekeket kínál
nagy választékban a nemrég megnyílt Vas-Műszaki bolt a Rákosi út
103. alatt.
Erich-féle olasz füszerkeverék érkezett (grillételekhez, süteményekhez) a
Sasvár utca 58. alatti közértbe.
ORGONA büfé (Szlovák út 106.) a
forró csokoládé árusítását megkezdte.
Autósoknak műszaki tanácsadást is
vállal a FRÍZ AUTÓ (Rózsa utca 37.)
OLCSÓ TÉLI RUHAKÍNÁLAT
a
Tekla utca 7. alatti Családi Böngészdében (az SZTK mögött).
Alacsony áron, bármilyen kiépítettséggel, garanciával, azonnal
szállít XT, AT számítógépeket
a MEGOLDÁS kisszövetkezet (tel:
16-41-658).

CSAK
14 ÉVEN FELÜLIEKNEK!
HOFI'89
Hofi Géza, Kovács Kati
és az Expressz zenekar lép
fel december 5-én az Ikarus művelődési házban.
Jegyek korlátozott számban ugyanott kaphatók.
Új gazdája van Áprádföldön a Rigófészeknek. Ideiglenes szerződéssel egy tapasztalt vendéglátós-család
üzemelteti és a váltás igen jót tett a
bájos Remete tér mentén található
vendéglő konyhájának. Javasolt
megközelítés: Szlovák út-Timur útPemete út - Vadruca utca.
Elmaradt az éremosztás
Mezei futóversenyen vettek
részt október 23-án a Kincsem
parkban a XVI. kerület iskolásai.
Minden úgy ment, mint korábban,
a versenyzők izgultak, lelkesedtek, igyekeztek. Csak a verseny
koronája, az éremosztás maradt
el: a sportfelügyelőség főállású
képviselője ugyanis elfelejtette
elhozni a versenyre az érmeket.
Gratulálunk! így kell hozzászoktatni a felnövekvő nemzedéket a
magyar valósághoz.

Családi sorházak épülnek Árpádföldön
az Ostoros-Bóbitás úti lakótelepen
— Az egyik 193 nm., melyből 118 nm. lakóterület, továbbá garázs, szuterén fűtött pincerész és raktárak.
Irányár: 3 950 000 Ft.
A másik 168 nm., melyből 114 nm. a lakóterület, továbbá garázs, raktárak
és egyéb helyiségek.
A lakások cirkogejzíres gázfűtéssrel, 60-180 négyszögöl telekasználatál rendelkeznek
Egyedi igények az építkezés során érvényesíthetők.
Az előszerződés aláírását követően 8 napon belül l millió forint befizetése szükséges.
Kulcsrakész átadás várhatóan 1990 május és december között, épülettömbtől függően.

Jelentkezés: XVI. Hilda utca 1., Összefogás lakásszövetkezet
Telefon: 16-33-682, 18-34-534

TELÉN IS VARJA
KEDVES VENDÉGEIT

Forralt bor
Sült heck
Forró csokoládé
Röviditalok
ÁLLANDÓAN KAPHATÓK
XVI. Szlovák út 106.
NYITVA: 9-20 óráig
SZERDA SZÜNNAP

| ZÖLDFA
f VENDÉGLŐ
| Csömör, Szabadság út 5.
| asztalfoglalás: 18-31-586
| II. osztályú étterem, sorolj ző, különterem, nyári telj rasz
| KEDVEZŐ ÁRAK
| Szolgáltatásaink:
| esküvői bankett, baráti
| találkozó, hangulatos ze| ne, a nagy rendezvénye| ken árkedvezmény
|
|
|
l
|
l

NYITVA
minden nap
hétfő-csütörtök: 9-22
óráig
péntek-vasárnap 9-24
óráig

A XVI. kerületi Tanács vb. Műv. Eü. Sportosztálya 1990 január 1-jétól

felvételre keres
l fő szakképzett varrónőt
Jó munkabírású nyugdíjas jelentkezését is
szívesen fogadjuk.
Érdeklődni lehet a 16-37-240telefonszámon
a 125 vagy a 171 melléken.

Otthonból
az otthonába
Különféle csillárok
Kisbútorok
Ajándék és
használati tárgyak
NAGY
VÁLASZTÉKBAN

Tekintse meg!
OTTHON

lakásfelszerelés, ajándék
Centenáriumi sétány,
5. pavilon

VILÁG filmszínház

IKARUS mozi

Rsztm. Ságvári utca 3. (A Rákosi úti
Szivárvány áruháznál)
Telefon: 16-38-480
NOVEMBER
6-7. A LÉGY
ám.
10-12. SZUPERHEKUSOK
olasz
13-14. ROBOTZSARU
ám.
17-19. HALÁLOS FEGYVER
ám.
20-21. A SÖTÉTSÉG FEJEDELME
ám.
24-26. CSUPASZ PISZTOLY
ám.
27-28. NEM LÁTNI ÉS MEGSZERETNI
ám.
DECEMBER
1-3. RENDŐRAKADÉMIA III.
ám.
4-5. JÓ REGGELT, VIETNAM
ám.
Az előadások kezdése h5 és 7 órakor.
Pénztárnyitás fél 4-kor.

Mátyásföld, Margit u. 2.
Telefon: 18-31-146
NOVEMBER
8. A LÉGY
szín. amerikai
9. NEM LÁTNI ÉS MEGSZERETNI
mb. szín. ám.
13. ASTERIX ÉS CLEOPATRA
mb. szín. francia rajzfilm
15. RENDŐRAKADÉMIA III.
mb. szín. amerikai
16. GYILKOS NYOMOZÁS
szín. ausztrál
20. VELED AKAROK JÁRNI
szín. ám.
22. JAMES BOND, A MAGÁNYOS
ÜGYNÖK
mb. szin. ám.
23. A SÖTÉTSÉG FEJEDELME
mb. szin. ám.
27. SCHATREN KALANDJAI
29. VÉGZETES VONZERŐ
mb. szin. ám.
30. HALÁLOS MÁNIA
mb. szin. ám.
Az előadások kezdete hétfőn fél
6-kor, szerdán és csütörtökön fél 6
és fél 8 órakor.

Szombat, vasárnap délután h3kor
11-12. CHATRAN KALANDJAI
albán
18-19. DZSUNGEL KÖNYVE
ám.
25-26. MACSKAFOGÓ
magyar
DECEMBER
2-3. ÓZ, A CSODÁK CSODÁJA
ám.
Pénztárnyitás fél 2-kor.
SZERDA, CSÜTÖRTÖK SZÜNNAP!

Ünnepek után

Óvodák figyelmébe

December 8-án délelőtt 10
órakor 100 Főik Celsius és Eszményi Viktória műsorát láthatják az Ikarusban. Érdeklődni lehet a 18-31 -146 és -148 telefonszámon.
Egy buszra való észt érkezett október
25-én a XVI. kerületbe, azzal a céllal, hogy
tanuljon az itteni kisiparosoktól. Meglátogatták Molnár Lászlóné bútorkészltőt, László Lajos műszerészt és Szabó Géza autójavítót, majd a KlOSZ-ban találkoztak Dénesné Szlamba Irén kőművesmesterrel,
Kocsis László fényképésszel, Thaisz Nándor szobafestővel és Végvári Sándor műszerésszel. Az észt delegáció tagjai a jövedelmekről, beruházásokról, forgótőkeösszegekről érdeklődtek kerületünk vállalkozóitól, s tapasztalataikat remélhetőleg
lesz módjuk otthon hasznosítani.

AUTÓBUSZOK BÉRELHETŐK
GÉPKOCSIVEZETŐVEL EGYÜTT
BELÉS
KÜLFÖDI
KIRÁNDULÁSOKHOZ, NAGYOBB CSALÁDI ESEMÉNYEKHEZ. TELEFON:
18-31-146, CSERÉNÉ.

Lankadt zászlótartó a Jókai
úti postahivatal bejáratánál

Vasárnap 8-12-ig
nyitva tart
a Vezér ABC
a Cziráki út és
az Egyenes utca sarkán.

Időjárás-jelentés
Meglepetten jelentjük, hogy az időjárás az utóbbi hónapokban
megbolondult. De legalábbis egészen másként alakul, mint azt a
meteorológiai szakemberek előre gondolják. Ennek esetleg oka lehet,
hogy az időjárás nem olvassa a Helyi H íreket, vagy felfüggesztette az
együttműködést a Meteorológiai Intézet számítógépeivel.
Mindenesetre átmenetileg miis felfüggesztjük az előrejelzések közlését, míg az időjárás alakulása visszatér az előrejelzésekben megszabott mederbe. Olvasóinknak addig is egy micimackós napi előrejelzési módszert javasolnánk.
Az old ál aljából vágjanak le négy milliméteres csíkot és rajzszöggel
erősítsék az ablak külső, felső szegélyéhez. Megállapítható időjárási
események. Ha a papírcsík enyhén kunkorodik, szép az idő. Ha a
papírcsík nedvesen lóg, az idő esőbe hajló. Ha apapírcsík himbálódzik, szeles idő valószínű.

Ajándék-névjegy

karácsonyra

400 db = 500 Ft

Ez egy kedvezd ajánlat! És nem kell utánajárni,
az ügyintézéssel bajlódni, érte menni, sorban állni. Csupán a kő vetkezőket kell tennie.
Egy rózsaszín postai pénzesutalvány hátoldalán, a közlemény rovatba írja be (keresztben) a
névjegyre szánt szöveget. (Kérjen több utalványt, hogy legyen módja kisérletezni.) Ha kész
a szöveg, az utalványon adjon fel ötszáz forintot
a következő címre: Helyi Hírek, 1631 Bp.
Pf. 109. A feladó címeként az a cím szerepeljen,
ahová a névjegyeket szállíthatjuk.
A közlemény rovatban lévő szöveg alapján a
névjegyet megtervezzük, kinyomtatjuk és eljuttatjuk Önhöz. Kérnénk, hogy döntsön idejében,
mert pár hetes átfutással számolnia kell. És ne
feledkezzen meg arról, hogy a budapesti telefonszámok hétjegyűek — a névjegykártyán is!
MÁTYÁSFÖLDI
KEREKASZTAL
NOVEMBER 28-ÁN18 ÓRAKOR
AZ IKARUS MŰVEL ŐDÉSI HÁZBAN.
PÁRBESZÉD
A KERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐIVEL ÉS
A TANÁCSELNÖKKEL

HOROSZKÓP
A Nap november 23-án lép a Nyilas csillagképbe, és december 22-ig
időzik ott. Igen kellemes és szeretetre
méltó tulajdonságok jellemzik. Telve
vannak nemes, szép indulatokkal.
Emberszeretők, szeretik a gyerekeket, az állatokat, minden iránt, ami
környezetükben található, pozitív érzelmekettáplálnak. Általában bátrak,
egyenesek, őszinték. Utálják a kerülő
utakat, a hamisságot.
Szeretnek dolgozni, bár igazán kimagasló eredményeket önmagukban nem érnek el. Nem kifejezetten
alkalmasak vezetőnek, viszont kollégák, barátok.
Hibájuk: könnyen haragra lobbannak, de néhány jó szóval, őszinte
megbánással ismét helyre lehet állítani velük a barátságot. Nem bosszúállók, sérelmeiket hamar elfelejtik.
A Nyilas szülött meglehetősen
konzervatív. Nem szívesen tér le az
ismert kitaposott útról, alaposan meg
kell ismerkednie az új célokkal, gyanakvássalfogad minden új eszmét. A
forradalmárok, a feltalálók nem közülük kerülnek ki. Sok közöttük a kiváló
sportoló, szinte minden sportágban
találhatunk neves Nyilas jegyűeket.
Szívesen és sokat tartózkodnak a
szabadban, fáradhatatlanok, mozgékonyak frissek.
Hibáik közé sorolható: olykor túlzásokbaesnek, szeretnek nagy szavakkal játszani, s olyan történeteket előadni, amely már-már súrolja a valótlanság határát. De füllentéseik, túlzá-

saik megbocsáthatók, mert ártalmatlanok.
Általában szeretik a szabadságot,
a függetlenséget, későn nősülnek
vagy mennek férjhez. Megértőek, jó
családanyák, családapák. Nemcsak
gyerekeket tartanak, hanem valamilyen háziálltot is, elsősorban kutyát,
kedvelik a lovakat, vonzódnak a nagyobb állatokhoz. Igen szeretik a kényelmet, otthonukat is kellemesen
rendezik be, és nem vetik meg a
konyha nyújtotta élvezeteket sem.
Ezért a Nyilasnak tanácsos mértékkel
táplálkoznia, mert hízásra, elhízásra
hajlamos. Igen szeretnek utazni, de
mert kényelemszeretők, általában
nem a hálózsák vagy a sátor szerelmesei, a szolid, jó szállodákat kedvelik. Repülőgép helyett szívesebben
utaznak hajón vagy vonaton.
A Nyilas jegy a Jupiter bolygó hatása alatt áll, ez pedig a jog, az igazság, a becsületesség szimbóluma is.
Jó kapcsolatot alakíthat ki elsősorban
a Kos, az Oroszlán és az Ikrek jegyűekkel. Szerencsés napja a csütörtök,
száma: 6 és 3. Kedvenc színe a kárminvörös és a világoskék, drágaköve
a zafír és a türkíz. Virágban, növényben a liliom, a menta, a százszorszép, a begónia, a zsálya, szekfű illik
hozzá.

Helyi
Hírek

Mi lesz veled, György utca?

Hosszan elhúzódva folyik a csatornázás a György utcában.
Ezt a nagy munkát nem lehetett valami kis cégre bízni. A nagy
meg nem siet. A fontos utca hiánya miatt közben idegbajt
kapnak a autósok, a forgalomra építő vállalkozók pedig csendben éhenhalnak.
Legalább a munka lenne szakszerű... De valami hiba csúszhatott a terhelési méretezésbe, s a nehéz munkagépek alatt az
útburkolat megsüllyedt és darabokra tört. Több centis repedések tátonganak hosszanti irányban. Oda a szintezés, a vízelvezetés... A György utcát csak egy teljes felújítás hozhatná rendbe, az összetört beton-alap pedig egyszerűen pótolhatatlan.
Ezért vajon ki a felelős?
Felvételünk vasárnap, dologidőben készült.

KI MINT LÉP
A munkahelyi szerveződések időszakában a XVI. kerületi pártbizottságon több mint
kétezer MSZMP tagot tartottak nyilván. Lakóhely szerint
nézve, a kongresszust megelőzően mintegy 4 ezer
MSZMP tagot tudhatott magáénak a XVI. kerület. Az átigazolások első határidejének
végeztével, október 31-én
mintegy 160 volt az MSZP
XVI. kerületi szervezetének
taglétszáma.
Atigazolt az új szocialista
pártba Szabó Imre (nem mint

tanácselnök, hanem mint magánember), Mészáros József,
a XVI. kerületi pártbizottság
volt első titkára, dr. Varga Mária országgyűlési képviselő.
Némi ingadozás után az
MSZP tagja lett Busa Istvánné, a HNF XVI. kerületi bizottságának megbízott titkára.
Nem lépett be az MSZP-be
(és más pártba sem) dr. Szabadfi Árpád, kerületünk rendőrkapitánya. Pártonkívüli lett
Magyar Miklós, a DEMISZ kerületi szervezetének, a DITnek a titkára.

•KANYVCRTtKeSTtÖ
KÖNYVTÁRELLÁTÓ
Ét KÖNYVKIADÓ

Közlekedési

információk

Péterke utcáEgy fontos
változással
Szerzőnk a BKV forgalomtechnikai nál is hamakezdenénk:
főosztályának munkatársaként a ke- rosan új gyalogosátkelő
1989 október rületünk közlekedésének gazdája.
hely kerül kielsején lépett
J jelölésre.
életbe egy új l
Javultak a Centenáriumi lakótelep
KRESZ rendelkezés, amely szerint
járdán csak akkor szabad megállni, megközelítési lehetőségei is, a Janoha ezt jelzőtábla vagy útburkolati jel vetz M. u. ill. tovább a Baross G.
engedi. Ehhez még két feltétel járul: a utcáig. Ez kismértékben a túlzsúfolt
megállás a gyalogos-közlekedést ne Baross G. utcai HÉV átjárót is várhaakadályozza, azaz legalább egy mé- tóan tehermentesíteni fogja.
ter széles járdafelületet kel! biztosítani
A József utcának a Csömöri út és
a gyalogosok számára, valamint a jár- a Rákospalotai határút közötti szakamű tengelyterhelése az 1000 kg-ot sza szintén védett útvonal lett, éppen
azért mert a sok keresztirányú földutnem haladhatja meg.
Ezen szempontok figyelembevéte- ca miatt a járművezetők már igen
lével kerültek kijelölésre kerületünk- gyakran úgy is tekintették. A várhatóben az alábbi helyszíneken azok a an ez év végéig tartó György utcai
járdaszakaszok, ahol indokolt volt le- csatornaépítés egyik terelőútvonalaként forgalma és így szerepe is jelengalizálni a járdán való parkolást:
- Ságvári u.-Rákosi u. (a közért tősebb lett.
A Bökényföldi úton a piros 76-os
mellett)
autóbusz vonalán új megállópár léte- Hősök tere (SZTK mellett)
- Bercsényi u.-Rákóczi u. (óvoda sült, mely az épülő gyógyszertár dolgozóinak közlekedését fogja javítani.
előtt)
A kerület egyik igen balesetveszéAmennyiben szükségesnek tartják
olvasóink további helyszíneken a kije- lyes csomópontja a Centenáriumi lalöléseket, várjuk erre vonatkozó ja- kótelepen a Futórózsa u. - Sasvár u.
vaslataikat is. Nemrégiben készült el kereszteződés. Ezen a környéken a
- az eddig kerülőre kényszerült autó- kereszteződésekben a jobbkézszasok nagy örömére - a régóta várt bálynak kellene érvényesülnie, ameSzlovák út új útpályája a Csömöri út lyet úgy tűnik a járművezetők nem
és a Timur út között. Ezzel együtt a tartanak be, pedig minden irányból
környéken lakó gyalogosok közleke- külön táblák is felhívják erre a figyeldési feltételei is javulnak, hiszen a met. A kereszteződés egyébként jól
Csömöri útnál megtörtént a gyalo- belátható. Gyermekeink is itt közlekegosátkelőhely és az autóbuszmegál- dnek; vigyázzunk rájuk, vigyázzunk
A.T.
lók környezetének rendezése és a egymásra!

E L V T Á R S
ELVTÁRS: a munkásmozgalomban, a munkásosztály politikai pártjaiban
használt megszólítás és megnevezés; az eM egység, összetartozás, valamint
a politikai hovatartozás kifejezője. Mo. -ön már az 1840-es évek ellenzéki
politikusai (pl. Kossuth) is használták. 1848-ban egy győri politikai összejövetelre szóló meghívó, valamint egy röpirat szövegében is előfordul. A munkásmozgalomban a század végén terjedt el. Használata a Tanácsköztársaság
idején, majd 1945 után nagymértékben kibővült.
(Új Magyar Lexikon 2. kötet 188.old.)

A „munkás"-talanított MSZP kerületi szervezetében, a Népfrontban
még általában kijár az elvtárs-megszólítás, és meglepően gyakran
hallani nem-politikai szervezetekben is. Vajon az indokolatlan elvtársazást mivel lehetne felváltani?

Téka könyvesbolt
A CENTENÁRIUMI LAKÓTELEP ÜZLETSORÁN

Mesekönyvek, kifestők, kötelelző
olvasmányok.
Magyar Burda
Li Jü: A szerelem imaszőnyege
Gyakorló feladatok a közlekedési ismeretek
tanulásához
Stephen King könyvek:

Szobor a kerületi pártbizottság előtt

„Még nem döntöttem, várok
negyedévet"

Helyi
Hírek

JÖN! JÖN! JÖN!

Kenneth Claire:
Neonfény a Nílus felett
Május Manhattenben
Holdfény Hawaiban
A Gálvölgyi-könyv
Mit várhatunk az asztrológiától

Gilmour: Végzetes vonzerő
(A film alapján)
Kinder Themen |-||.
A romantika enciklopédiája
A művészet kezdetei l. (Átfogó sorozat
időrendben 350 színes kép)
Singer: Varrási alapismeretek
Singer: Gyermekruhaszabás-varrás
Hanglemezek, kazetták nagy választékban.
Egyedi Téka kiadványok, csak a Téka boltjában!
SZIGETI ISTVÁNNÉ BOLTVEZETŐ
SZERETETTEL VÁRJA
A KEDVES VÁSÁRLÓKAT.

MO-ás autópálya — a 2-es változat

MO-ás ügyben lassan ébredeznek a kerületek. Október 30-án heves
vita volt a XVIII. kerületben. A XVI. kerületi tanács vb. tiltakozni kíván
az MO-ás belső változata ellen. (Ennek fényében meglepő Karács
Sándor rákosszentmihályi tanácstag kijelentése, miszerint az egészet a
H.H. találta ki. Mi nem kitaláltuk, hanem csak kitálaltuk ezt az ügyet.
Egy tanácstagnak pedig illendő lenne tájékozódni, mielőtt (félre)tájékoztatja választóit!)
A kettes változat jóval kevésbé érintené a lakott területeket, s a
közlekedési feltételek javulása várhatóan a vállalkozásokat is pezsdítené
az érintett körzetekben. Üröm az örömben, hogy a nyomvonal áthalad
egy ritka fajokat őrző természetvédelmi területen. (Cikkünk a 12.
oldalon.)
Olvasóinknak ígérjük, hogy a témát napirenden tartjuk.

Családiotthon
A kerület minden családi ház- és lakástulajdonosának,
bérlőjének változatlanul ajánlja
az ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ
Kelet-pesti Igazgatósága a korszerű
CSALÁDI OTTHON BIZTOSÍTÁS-t
Biztosításunk 27 féle káreseményre nyújt új értéken
— újra-beszerzési áron — kártérítést.
A kerület lakosságát folyamatosan keresi fel
az Állami Biztosító üzletkötője illetve megbízottja.
Kérjük forduljon bizalommal hozzájuk, vagy keresse fel
üzletkötés céljából
az ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ XVI. kerületi irodáját
Mátyásföld, Tekla utca 4.
Telefon: 18-37-317 vagy 18-37-380

Több száz kerületi lakos által aláírt tiltakozást juttattak el lapunkhoz az
alábbi szöveggel:
Megdöbbenéssel láttuk az autópálya-főmérnökség MO-ás autópálya 1-es
terv-változatát. Tiltakozunk az ellen, hogy tönkretegyék szűkebb hazánkat, a
kerületet és egy élet során súlyos terheket vállalva felépített otthonainkat a
földdel egyenlővé tegyék.
Minden kultúrált államban az autópálya-gyűrűk elkerülik a lakott területeket,nemcsak a kártalanításból eredő anyagi megfontolás miatt, hanem a környezetvédelem miatt is.
Jogunk van beleszólni az életünket közvetlenül érintő kérdésekbe. Követeljük, hogy azonnaj változtassák meg azokat a terveket, amelyek a kerületünket
szétszabdalják. Úgy látszik nem tanultak abból, hogy milyen komoly problémákat okozott az M3-as bevezető szakasza, ami kettévágta a XV. kerületet.
Tudomásunk szerint az MO-ás autópályát világbanki hitelből finanszírozzák.
A szanálandó területek miatt óriási összegű kártalanítást kell fizetni. Akkor,
amikor az ország olyan nehéz gazdasági helyzetben van, hogy lassan már a
hiteleket hitelből fizetjük vissza, nagyon meg kellene gondolni, hogy a kapott
hitelt mire fordítják.
Tiltakozásunkat eljuttatjuk a hitelt folyósító bankhoz, továbbá országgyűlési
képviselőnk által a parlamenthez is. Követeljük, hogy korrekt információt
kapjunk az autópálya tervének jelenlegi állásáról és arról is, hogy név szerint
kik a tervezőbizottság tagjai.
Követeljük a kerületre nézve hátrányos terv-változatok azonnali törlését.
Budapest, 1989. október 16.

Tiszte/t Szerkesztőségi
Először is szeretném, hanem fogyna ela türelem és apénz, ésaXVI. kerület
független lapja még sokáig megjelenne. De nem ezért írok.
Megdöbbenve láttam a tervezett MO autópálya nyomvonalát. Mindig azt
hittem (és normális országokban úgy is van), hogy a körgyűrűt azért építik a
városok körül, hogy a lakott területekről az átmenő forgalmat eltereljék. Ezzel
védve az épületeket, az embereket, és növényeket. Gyorsítva a forgalmat és
csökkentve a légszennyeződést.
Az MO azonban keresztülhalad a pesti oldal ligetein és kertvárosain, megszüntetve azok kertváros jellegét. Egyszerűen érthetetlen számomra ki és
mikor tervezte, tervezhette így meg ezt az utat.
A következő variációkat tudom elképzelni.
1. Amikor a nyomvonalat tervezték ez a terület még libalegelő volt. Pestnek
a nagykőrútnál volt vége (kb. 200 éve).
2. A tervezősoha nemjárt erre és azt hitte, hogyaholaHÉVjárottmárnerrt
laknak emberek. (V.ö "Isten háta mögé".)
3. így a legolcsóbb. Mindössze 20.000 ingatlant kell kisajátítania. Ő.OOO.OÖOért.
Tudom, hogy bármit, bárhová építenek az sérti valakinek az érdekét. Remélem azonban, hogy lehet találni olyan megoldást, ami nem teszi tőnkre a XVI.
kerület sajátos báját. Olyan nyomvonalat kijelölni, amelyik valóban elkerüli a
várost és még hagy helyet a terjeszkedésre is.
Az MO autópálya ugyanis, mint egy várfal határt fog szabnia terjeszkedésnek és nem szeretném, ha "spórolás" miatt megfojtanák a várost.
Kérem juttassák eitiltakozásunkat mindenhova, ahova lehet, ha kell tüntetek
és sztrájkolok is.
Üdvözlettel.
P.E.
(név és cím a szerkesztőségben)

KÖZÜGY

A tájképet letört fülű bilik uralják

A földek

VESZÉLYBEN A TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
A mai XVI. kerület, bár közigazgatásilag igen „zűrzavaros" kerületnek tűnik
— hiszen több község egyesítése során
létesült (Cinkota, Mátyásföld, Sashalom,
stb.) és sok ma még különálló község
tartozik vonzáskörzetébe (Csömör, Mogyoród, Kerepestarcsa, Nagytarcsa, stb.)
— de természeti képét tekintve egységes
képet mutat.
Az úgynevezett,.Pesti síkság" ezen részének kialakulása az ős-Duna tevékenységének eredménye. Az elmúlt földtörténeti korokban többször változtatta medrét
a Duna, közben hátrahagyta hordalékát és
kialakította az itt is felismerhető úgynevezett kavicsteraszokat. Ezen geológiai folyamatok a későbbiek során a rájuk telepedett lösz-, és homoktakaróval alakítóiak ki a ma is jellemző növény-, és állatvilágot.
A kavicsteraszok és a homok-hátság
határterültén alakult ki az úgynevezett
„turjánvidék", melynek lápfoltjai ma már
a vízrendszerek, feltöltések következtében javarészt eltűntek, néhány megmaradt foltjuk (Rákosszentmihály, Árpádföld, Csömör) ma is őrzik a jégkorszaki
flóra és fauna (növény és állatvilág) fajait.
A jégkorszakok során lerakódott lösz
elsősorban a terület magasabb, északi
részein alakította a természet képét (Cinkota, a „Tarcsák", Kerepes, Mogyoród,
stb.) alacsonyabb részein pedig futóhomok rakódott le, így ezen az alföldi homokpuszták jellegzetes élővilága alakulhatott ki.
Találkozhatunk itt a szélben lengedező
árvalányhaj gyapjaival, előfordul a
báránypirosító, szártalan csűdfű is. Ez
utóbbi azért is érdekes, hiszen ez a bennszülött fóti boglárkalepke tápnövénye.
Ma még előfordul a Kárpát-medence faunájának másik „bennszülöttje" is, a sisakos sáska.

A terület természeti képét igen jellegzetes módon színesítik a jelentős vízfolyások mentén kialakult medres rétek, kaszálók. A területen áthaladó három legjelentősebb vízfolyás a Rákos-, a Szüas- és
a Csömöri-patak. Sajnos ezek közül a Rákos-patak völgye áldozatul esett a városnak, itt természetes élőhelyet nem találunk, ez gyakorlatilag a főváros „civilizált" része. A természeteshez közelálló
(bár igen jelentős emberi hatással terhelt)
növény- és állategyüttesek ma még a Szilas- és a Csömöri-patak mentén találhatók. Ezek néhány kis területen, Rákoszszentmihály, Cinkota, Árpádföld környékén megőrizték nagy fajgazdagságban a
régi flóra és fauna képviselőit.
A Szilas-patak Cinkota környéki rétjein még ma is találkozhatunk a hazai orchideák két feltűnő szépségű fajtájával, a
mocsári kosborral és a mocsári nőszőfűvel, valamint a mocsári, patakparti élővilág sok-sok gyönyörű és ma már elsősorban ritkasága miatt számontartott és
védett növény- és állatfajtájával.
A környék talán legértékesebb, de
mindenképpen a legegyedibb élőhelye a
Csömöri-patak völgyében található, és
bár a jégkorszak óta létezik, csupán a
hetvenes években fedezték fel. Ezután rövidesen e terület értékeit felismerve, védetté nyilvánították, ma is úgynevezett
megyei védettséget élvez. Ez azt jelend
— a hazai természetvédelmi bürokráciában nem járatos olvasók kedvéért —,
hogy a védetté nyilvánításért és a természetvédelmi
kezelésért,
a természetvédelmi érték megőrzéséért a megyei
tanács a felelős. A természeti értékeken
túl azért is jelentőséget kell tulajdonítanunk e piciny területnek, hiszen ez a környék egyetlen természetvédelmi területe!
Ezt tudva nézzünk körül! A kis lápfolt
különlegességét, vagy egyáltalán a tényt,

Vas-műszaki üzlet

a csömöri HÉV-állomásnál
> Víz-, gáz-, fűtéscsövek,
Radiátorok, gázkészülékek
Szögacélok, zártszelvények,
betonacélok
• Laposacélok, U-acélok
Alu-lemezek, vaslemezek
- PVC-csövek, PVC-idomok
Kerítésfonatok, huzalok
Fólia
Fittingáruk, szerelvényáruk
Szegek
Alu kéménybéléscső és idomok
NYITVATARTÁS: hétfő 7,30-14-ig
keddtől péntekig 7,30-16,30-ig
szombat 7,30-12-ig

hogy természetvédelmi területen járunk,
nem érzékeljük, hisz erre senki és semmi
nem figyelmeztet. Ennek megfelelően itt
is a szokványos „faluvég" jellegzetes képét láthatjuk. A tájképet a rossz mosógépek és a fületlen bilik uralják.
Külön szerencsétlensége a több tízezer
évet átvészelt különleges élővilágnak,
hogy mezőgazdasági területek között helyezkedik el. Ez ma nálunk sajnos azt is
jelenti, hogy a szükségesnél nagyobb
mértékben kiszórt kemikáliák feleslege
itt, a kis láp vizében dúsul fel, és alapvetően megváltoztatja az egyébként is igen
törékeny, labilis biológiai egyensúlyt.
A terület élővilága ezeken túl is évenként meg kell küzdjön a tarló- és gazégetés katasztrófájával, melyek manapság
még elfogadott mezőgazdasági módszerek.
E néhány tényt itt csak azért részleteztük, hogy lássuk, mit jelent a természetvédelem gyakorlata hazánkban. Ha
olvasóink közül bárki körülnéz közvetlen
környezetében, sok ehhez hasonló jelenséget talál. E hasábokon keresztül is kérjük, hogy ezek felfedésével, a nyilvánosság erejével az Önök közreműködésével
védjük meg környezetünk természetes
élővilágát!
Nézzünk körül környezetünkben! Még
ma is sok-sok értéket találunk, és őrizhetünk meg kis körültekintéssel!

Siklósi Engelbert
biológus

Veszélyben a csömöri ősláp
Biológus szakértőkkel megvizsgáltuk a lápot és a végveszély állapotában
találtuk. Ritka növényei kipusztultak
vagy kipusztulóban vannak. Csak az
segítene, ha a tél beálltával a TSZ a
nádat és a gyékényt levágatná és elhordatná, tavasszal pedig a mocsarat —
biológus felügyelete mellett — kikotorná. Kérjük a Szilasmenti TSZ segítségét ennek a természeti ritkaságokban
gazdag élőhelynek a megmentéséhez.
CEASAR MINI ÜZLETHÁZ
Rákosszentmihály, Csömöri út
246. (György u. sarok)
NYITVA: hétfőtől péntekig 9-18
szombaton 8-13 óráig
Hazai és külföldi italok, kozmetikumok, édességek, dohányáruk, bizsuk, ajándéktárgyak és kilós ruhák,
Nyugati színvonal — olcsó árak!

„A föld védelméről ne csak beszéljünk, azért tegyünk is!"

Interjú Vassné dr. Nyéki Ilona
országgyűlési képviselővel.

— Ón a földforgalom átmeneti
befagyasztásáról törvénymódosításijavaslatot terjesztett az Országgyűlés elé. Nem tartja javaslatát vállalkozás ellenesnek?
— Semmiképpen nem lehet
megkerülni ezt az ügyet — akkor
sem, ha a fejünket a homokba
dugjuk. Ez a probléma az országban mindenhol jelen van. A
földforgalom
átmeneti befagyasztása nem vállalkozásellenes, mert a működő tőke most
nem a mezőgazdaságba tódul.
A föld védelméről ne csak beszéljünk, azért tegyünk is! Alig
tudok olyan nyugat-európai országot, ahol a föld adásvétel
tárgya, vagy apportként vállalkozásba vihető lenne, mégis virágzik ott a mezőgazdaság. Nem a
föld tulajdonjogát, hanem a
használati jogát kellene apportként hasznosítani.
Ellenkező
esetben olyan változások mennek végbe a tulajdonviszonyokban — éppen egy tulajdonreform
előtt —, melyek tovább bonyolítják az amúgy is összekuszált
tulajdon és földhasználati viszonyokat.
— Van-e elképzelése arról, hogyan lehetne hosszabb távon feloldania földtörvénnyel kapcsolatos ellentmondásokat?
— Úgy érzem, hogy ebben az
átmeneti időszakban, amikor
ilyen mértékű reformokat élünk
meg, a magyar társadalom adósa a parasztságnak. A földeket
egyelőre egyben kellene tartani
és egy új földtörvény, valamint
egy új szövetkezeti törvény bízza
a magyar parasztságra, hogy a
szövetkezés milyen formáját választja. Ez nem a nagyüzemek,
szövetkezetek ellen irányul. Ők
sokat tettek a háztáji gazdálkodás segítéséért, a mezőgazdaság korszerűsítéséért. Tudomásul kell vegyék azonban, hogy a
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Cím: 1165 Bp. Mátyásdomb tér 2/F. fszt. 2.
Gyurkovics László
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Halál jár a rossz hír hozójának. Ez volt a szokás régen, s
mintha mostanra is maradt volna valami. Elkeseredett emberekkel lehet találkozni mostanában telefon-ügyben. Az is ingerült, aki telefont akarna, meg az
is, aki az ügyeket intézi.
Mert mit mondanak a lakók?
Borzasztó drága ez a telefon, s
vajon megéri-e befizetni, ha
nemsokára esetleg olcsóbban
is hozzá lehet majd jutni. A lakótelepiek azt nehezményezik,
hogy nekik - sok esetben kiépített belső vonalhálózat mellettugyanannyiba kerül a telefon,
mint a családi házban lakóknak.
Vassné dr. Nyéki Ilona
A túljelentkezés esetén várható
elosztási procedúra is, a tanácsot tünteti fel rossz fényben.
parasztság
rehabilitációjának Aki nem kaphat telefont, mert
meg kell történnie; ezt maguk a kiesik a fejlesztés körzetéből,
tsz szakemberek is elismerik.
az ugyancsak a tanácsot szidja
— Hogyan képzeli el ezt a re- a tehetetlenségéért.
habilitációt?
Az igazság az, hogy a kerületi
— Ennek sokféle formája le- tanács egy dologban felelős:
het. Mindenesetre a magyar gaz- hogy felvállalta ezt a telefon-akdaság ma nem bírná a föld ciót. A tökéletes monopolhelyforgalmi értékét megváltás cí- zetben lévő posta egy kész fejmén kifizetni. Azon kellene gon- lesztési programot terjesztett
dolkodnunk, hogy a megváltás- be, azzal a megjegyzéssel,
nak milyen más módjai lennének hogy ha ez így nem kell, akkor
lehetségesek. Azok a területek, már viszik is a konténereket
amelyek nagyüzemi művelésre máshová. Mert számos más kealkalmatlannak vagy gazdaság- rületben is rossz a telefonhelytalannak minősülnek, felhasznál- zet, és Budapesten fizettek már
hatók lennének kisüzemi gazdál- 70-80 ezer forintot is egy vonakodásra. A volt megváltást szen- lért!

vedőknek részben ez jelenthetne
rehabilitációs lehetőséget abban
az esetben, ha az így visszakapott területen hosszú távon is
gazdálkodni akarnak.
— Az a személyi kör pedig,
aki gazdálkodni nem kíván vagy
nem tud, de vissza szeretné
állítani megváltott földjére a tulajdonjogát, megtehetné akként,
hogy azt vagyoni jegy, üzletrész
formájában ismernék el számára. Természetesen ez a variáció
az állampolgár részéről kockázatviselést jelent. Ha a gazdálkodás rentábilis, úgy osztalékra
tarthat igényt, ha azonban veszteséges, úgy üzletrésze értéke
akár a nullával lehet egyenlő.
Mindezek megvalósítása azonban csak alapos és részletes
kimunkálás után lehetséges. A
rehabilitációra a tulajdonreformmal együtt kerülhetne sor.

Takács László

Pálvölgyi Tibor
fényképész

l\

1161. Csömöri út 117.
Telefon: 16-38-606
Nyitva:
hétfő-szerda-péntek: 14-18
csütörtök: 10-14

TELEFONUNK
,'

Sorállás a sokoldalú bank egyik oldalánál... November elejéig
mintegy kétezer kétszázan fizettek be telefonra
A tanács engedett a zsarolásnak és felvállalta, hogy megszervezi a telefon-akciót. A posta ettől kezdve mindenkit a tanácshoz küldött, haragot és szidalmakat zúdítva a telefonnal
foglalkozókra.
A tanácsnak hatalmas a felelőssége: 220 millió forintot kell
bekaszíroznia a telefonra vágyóktól. Ha ez a pénz nem gyűlik össze, az üzlet visszamegy,
a konténerek máshová kerülnek. Ezért kérik a 10 ezer forintos előleget, a szándék komolyságának biztosítékaként.
Ha végül nem jön össze a
négyezer igénylő, az OTP
visszaadja a pénzt, a posta elvonul, nem lesznek új telefonok
és ugyanilyen rosszak marad-

Egy érdekes ötlet
A levélíró nevének feltüntetése nélkül közöljük az alábbi kis levélrészletet.
„Húsz éve várok telefonra, közben sokan kaptak, akik kértek, például a
gyászos emlékű munkásőrök. Nem lehetne ezt felülvizsgálni, ha már úgyis
megszűnt a testület?"
Szó ami szó, a szolgálati lakást vissza kell adni. És a szolgálati telefont?

FÖLDÉRT TÜNTETTEK
Október 16-án a volt földtulajdonosok tiltakozó gyűlést tartottak Kerepestarcsán, a Szilasmenti TSZ központja előtt. Beszédet mondtak a Kisgazdapárt, a
földtulajdonosok és a helyi ellenzék képviselői, majd a résztvevők transzparensekkel a határba vonultak.
Jelképesen a földbe vertek egy földosztáskor használatos határjelző karót,
amely azt volt hivatva jelezni: eddig és ne tovább! Áll ítsák le a földek eladását,
mert azokra volt tulajdonosai tartanak igényt.
(-t-)

nak a régiek. Ez a fejlesztés a
postának a legkellemesebb:
nem kell az ügyfelekkel bajlódni, a pénz valahonnan biztosan
befolyik, és végül még hálásak
is lehetnek nekik a lakosok. Az
egész ügymenetből árad a monopolista gőg. És nem tárgyalnak. Ha nincs pénz, nincs konténer.
Mi meg úgy érezzük magunkat, mint az egyszeri vásárló a
romániai húsboltban. Alkudoznánk, válogatnánk, de nem lehet. Veszekedni lehet, csakhogy nem az kapja a szidalmakat, akit az valójában illetne.
Ebben a telefon-akcióban tökéletesen ki vagyunk szolgáltatva.
Mi is, meg a tanács is.
A postának!
Az SZDSZ XVI. kerületi
Bibó István csoportjának
állásfoglalása

Csoportunk tudatában van annak, hogy
a naponta változó, már-már áttekinthetetlen politikai eseményeket kísérő különböző
agitációk nem aratnak osztatlan sikert az
amúgy is túlterhelt és gondokkal küszködő
lakosság körében. Ezt mi természetesnek
tartjuk, hiszen az elmúlt negyven év alatt,
de napjainkban is sokan és sokfélét szerettek volna elérni a „nép nevében". Eközben
egyre nehezebben élünk, és egyre nehezebben igazodunk ki dolgainkban, hiszen
ritka az egyszerű, világos és érthető beszéd.
Megértjük, hogy az emberek többsége
szívesebben foglalkozik a munkájával,
családjával és nem szívesen politizál. Meghagyja azt másoknak. Míg a dolgok rendben mennek, ez így van jól és így természetes.
Azonban az ország jelenlegi helyzetéből fakadó problémák mindannyiunkat veszélyeztetnek. Mi, az SZDSZ Bibó csoportja, ugyanúgy kényszerből politizáló emberek csoportja vagyunk, akik úgy érezzük,
hogy sok azonos egyéni probléma összességében már közügy.
Többen többre megyünk. Fontos, hogy
a kibontakozó demokrácia lehetőségeit kihasználva megismerjük közös dolgainkat
és majdan azokra adjuk szavazatainkat,
akik minket képviselve könnyebbé tehetik
hétköznapjainkat. Az SZDSZ Bibó csoportja ilyen érdekképviseleti szervezet kíván
lenni kerületünkben és ehhez mindenki se(Folytatása 14. oldalon.)

Helyi
Hírek

Nagy létszámot vonzó SZDSZ rendezvény
volt október 14-én délután, a KIOSZ Janovecz
Margit utcai székházában. A kerület vendége
volt, ifj.Rajk Lászlóés Kis János és lakossági
fórumra számítva, megjelent kerületünk mindkét
országgyűlési képviselője: dr. Varga Mária és
Tóth Attiláné.
Elsőként ifj. Rajk László szólt a Szabad Demokraták Szövetségének céljairól, mintegy bemutatkozásként, majd Kis János indokolta, miért
nem írta alá az SZDSZ, a sarkalatos törvényekről

szóló kerekasztal megállapodást. A képviselők
az országgyűlés elé terjesztett — akkor még
elfogadás előtt lévő — törvényekről beszéltek.
Ezután elsősorban a képviselőknek szánt kérdések következtek, s kerületünk egyik — felszólalásaival már korábban is kitűnt — tanácstagja
cseppet sem dicséretes dolgokról tájékoztatta a
megjelenteket. Az időnként szópárbajjá fajuló
vitában egyes polgáraink a kulturált modorral, a
képviselők pedig, a választókat kielégítő frappáns válaszokkal maradtak adósok.

Az SZDSZ jókora utcai plakátokon
hívta a kerület lakosságát, a Janovetz
Margit utcai rendezvényre. Ugyanakkor
közel háromszáz borítékot vitt a posta.
A boldog békeidők hangulatát idéző
meghívó a két képviselő részvételével tartandó lakossági fórumra
invitálta a népfront aktívákat a Janovetz Margit utcába. Az időpont
egyezett, a HNF által jegyzett meghívóról csak az SZDSZ neve és
komplett programja maradt le. Külön érdekesség a dologban, hogy
a HNF meghívóját a tanács borítékjában és költségére postázták.
Hogy az ügy még izgalmasabb legyen, a kerületi képviselők az

SZDSZ meghívóját nem kapták meg időben, s akorábbi szokásokhoz híven szinte az utolsó pillanatig egy békés lakossági fórumra készültek. Becsületükre legyen mondva, hogy ennek ellenére vállal tákaszereplést. A rászervezésben érintettek elmondása szerint,
mindez csupán félreértésen alapult, s a jövőre nézve tanultak a
dologból. Az esemény után néhány nappal elfogadott új választójogi tőrvény a népfrontot mindenesetre mentesítette azon kötelezettsége alól, hogy a jövőben szerveznie kelljen a képviselők és a
lakosság találkozóját

Egy kis rászervezés

(Folytatása 13. oldalról.)
gítségét kéri, hiszen az elszigetelt egyéni
jobbító szándék éppoly céltalan, mint a
tömegektől elszakadt nagy politika, Ezért
hívjuk és várjuk a velünk egyetértőket közös munkára, várjuk a velünk egyet nem
értőket, hogy megismerjük egymás véleményét, várjuk továbbá azokat is, akik
problémáik megoldásában, javaslataik,
panaszaik továbbításában a segítségünkre számítanak.

Az SZDSZ Bibó csoportja
a Havashalom út 41. alatt
található (a bagolyvárban).
Ügyelet hétfőtől-péntekig
17-20 óráig, gyűlés kedden
17 órától.

ÚJ
AUTÓS ÉS MŰSZAKI
SZAKÜZLET
Árpádföld, Bekecs u.47.

APRÓHIRDETÉSEK
FAJDALOMMENTES füllyukasztás két hónapos kortól. Férfiaknak is. Rákosszentmihály,
Rákosi út 96. KOZMETIKA. Elérhető a 92-es,
a 144-es illetve a 77-es busszal. Tel: 16-38677
ELCSERÉLNÉM tehermentes egy szoba komfortos (30 nm + kiskert) házrészemet 1 1/2-2
szobás tanácsi lakásra (panel is lehet), családi okok miatt sürgősen. Érdeklődni hétköznap
17 órától, hétvégén egész nap. Kissné, Rákosszentmihály, Hermina út 23/a.
RÁKOSKERESZTÚRI 1+2 félszobás + étkezős tanácsi lakásomat igénytelen szobakonyhás tanácsira cserélném a XVI. kerületben Ráfizetést kérek. Egyéb megoldás is lehetséges. Telefon: 18-40-289
ROTTWEILER KÖLYÓKKUTYAK olcsón eladók. Érdeklődni: Takácsné, 16-38-712 (Gelléri Andor Endre utca 40/A.)
ELADÓ 52 nm-es, összkomfortos kis kertes
ház. Kerepestarcsa (Kistarcsa) Kinizsi u. 14.
MÁTYÁSFÖLDI igényes kivitelű 160 négyzetméteres összközműves családi ház 150 négyszögöles telken eladó. Irányár: 6,3 millió forint.
Morvái, 16-38-185.
SZEMÉLYE ÉS VAGYONA védelmére vásároljon kutyát! Díjnyertes ősöktől fekete doberman kiskutyák eladók. XVI. Hámfa u. 5. (Csömöri és Szlovák u. sarkától 60 méterre.)
ELADÓ a XVI. Rákócz út 140. alatt 92 nm-es
3 szintes, összközműves ikerház fele. Lakást
beszámítok. Érdeklődni lehet napközben a
18-38-743 telefonon, vagy 17 órától a helyszínen.
HÁROM DARAB CB-rádió olcsón eladó. Érdeklődni lehet a 16-38-606 telefonon.
KOLONlALBÚTOR-GARNITÚRA (3 szekrény,
kétszemélyes kinyitható ágy, két fotel, két dohányzóasztal) 50 ezer forintért, kombinálható

GERÖ

RUDOLF

Jénai okleveles látszerész mester
Szemüvegkészftésjavltás.
Gyermek és operált (hályog) szemüvegek szakszerű elkészítése.
Veres P. út 1 10. (a Repülőtéri HÉV megállónál.) Telefon: 1 6-38-006.
Nyitva: 8-18, szombaton 9-14 óráig.

Helyi
Hírek

ülőgarnitúra 20 ezer forintért eladó. Hermina
út 22. Egész nap.
3-4 EZER LITERES olajtartályt vennék. Tel:
csak napközben 9-17-ig 18-38-712 Polgár.
JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ kapucnis hosszú irhabunda (kb. 60 kg súlyú, normál testalkatú
hölgyre) eladó. Érdeklődni este: Király, Öszszerogás sétány 7. 111/16. (a Centenáriumi lakótelepen)
HŐ ÉS LÉGSZIGETELÉS, takarítás, ablaktisztítás. XVI. Attila u. 87.
KISSZÖVETKEZETÜNK VÁLLAL épülettervezéseket engedélyezési eljárásokkal, továbbá
épületek kivitelezését, felújítását, átalakítását.
Tel: 18-38-252
HOSSZÚSZŐRŰ BERNÁTHEGYI KANNAL
fedeztetést vállalok. Elért eredményei: többszörös kitűnőCACIB II., CACIB l. HFGY. Blahó
Mihály, 2141 Csömör, Árpád u. 72/A.
JÓZSEF ATTILA LAKÓTELEPI, 2. emeleti tanácsi össkomfortos garzonlakásomat elcserélném XIV., XVI. kerületi 1 szoba összkomfortos vagy komfortos lakásra, ráfizetéssel. Tel.:
18-33-349.

20 szó = 75 forint
A Helyi Hírek kedvező áron
(20 szóig 75 forintért) közöl lakossági hirdetéseket. A vállalkozóiapróhirdetések tarifája 20
szóig 120 forint + ÁFA. A hirdetni szándékozók kérjenek felvilágosítást a 18-40-289 telefonszámon.
Elsősorban kerületi cégek és
vállalkozók (de mások is)
ugyanitt tájékozódhatnak a keretes hirdetések feladására vonatkozóan. Áraink a f óvárosban
a legkedvezőbbek!
„TOMI"
NON — STOP
(lumiklinika
Autóvillamosság
Cím:XVI. Árpádföld
Timur u. Fertály u.sarok

Különlegesen egyszerű, a vállalkozások élénkítését hivatott
adórendszert dolgozott ki Szabó
Géza, XVI. kerületi kisiparos, aki
egyben az MSZP vállalkozói csoportjának egyik meghatározó
személyisége. Az adórendszert
egy pénzügyi szakember társaságában alaposan kivesézte
Szabó Imre tanácselnök, majd az
ügyet támogatásáról biztosította.
Megállapítása szerint egy ilyen
adórendszer nagy segítségére
lenne az önkormányzati szisztémának. Ajavaslatot most a pénzügyminiszterhez terjesztik be. Az
elfogadás kérdéses, hiszen
könyvelők tízezrei ellenérdekeltek egy közérthető, világos és a
realitásokkal számoló adórendszer bevezetésében. (Akkor nem
kellene ennyit könyvelni, ennyiért.)

• autóalkatrészek
• karosszéria elemek
• szerkezeti egységek
• akkumulátorok
• autóápolási cikkek
• gumiköpenyek
• tehergépkocsi köpenyek

MŰSZAKI ÁRUK
•
•
•
•

háztartási gépek
kazánok, konvektorok,
boy l erek
szerelési anyagok

NYITVATARTÁSI
keddtől péntekig 8-17 óráig
szombaton 8-13 óráig.
Hétfó'n zárva!
CB: AM1 „Villám 6"

A KERÜLETBEN!

LIZIkonfekcióipari gmk.
Készítői áron, nagy tételben is elad
férfi, női és bakfis méretű
téli PUFI kabátokat,nyolc színben.
Mátyásföld, Veres Péter út 127. szuterén
Érdeklődni lehet
a 11 -46-476 telefonszámon
15 óra után.

Rejtvénypályázatunk

második fordulója
A nyeremény 13 189 forint

Mosolygó Antal születésének
közelgő centenáriuma jegyében
meghirdetett
rejtvénypályázatunk befejező" kérdései a következők:
6. Van-e összefüggés kerületünk fiókkönyvtára és M. A. között?
7. Kerületünkben mikor és hol
szokták volt koszorúzni M. A.
emléktábláját?
8. M. A. szervezett munkásságának helyszínét fenyegeti-e valamilyen környezetvédelmi katasztrófa?
9. M .A. nevéből készített anagrammával hogyan magyarázható hátramaradt felvételén látható
sajátos arckifejezése? (Az ékezet
áthelyezhető!)
10. A hét melyik napján halt meg
M. A.?
11. Miért éppen ennyi a nyeremény?
A rejtvénypályázat válaszait
november 28-ig kérjük beküldeni
a Helyi Hírek címére: 1631 Bp.
Pf. 109. Minden megválaszolt
kérdésért l pont jár. A 13 189
forintot december elején sorsoljuk, a legtöbb pontot elért pályázók között. Jó rejtvényfejtést!
(Az előző forduló kérdései az októberi számban megtalálhatók.)
CEASAR MINI ÜZLETHÁZ
Rákosszentmihály, Csömöri út
246. (György u. sarok)
NYITVA: hétfőtől péntekig 9-18
szombaton 8-13 óráig
Hazai és külföldi italok, kozmetikumok, édességek, dohányáruk, bizsuk, ajándéktárgyak és kilós ruhák,
Nyugati színvonal — olcsó árak!

Lovas
szabadidőközpont
A kerepestarcsai kórházzal
szemben
Lovaglás minden nap 9-18
óráig
Gyerek-bérlet:
8 alkalomra 600,— Ft.
Felnőtt-bérlet:
8 alkalomra 900,— Ft. (ebből
két alkalommal hétvégén)

SÁRGACSIKÓ
VENDÉGLŐ
Nyitva minden nap 9-18 óráig
II. osztályú árak,
tájjellegű ételek, italok.

Most

nyílt!

ÉTELBÁR

a Budapesti út és az Arany János út sarkán (a benzinkútnál)

Házias egytálételek, üdítők,
szeszes italok nagy választékával
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET

naponta 12-24 óráig

Hétfő szünnapl

ISTENI SZERETET LEÁNYAI KONTRA KÖJÁL

Kié lesz a Sasvár utcai iskola

ívó
A 929.sz. „Szent Mihály" cserkészcsapat
öregcserkész találkozót tart
1989.december 9-én 16 órakor
a Mosolygó Antal Kultúrházban XVI.Thököly
út 13.sz. alatt, melyre szeretettel várjuk
volt tagjainkat és minden kedves érdeklődőt
Budapest, 1989.október 23.

> •.'-.-

Egyházi vezetők
a gondok megoldásáért
A Sasvár utcai templom mellett üresen álló volt általános
iskolaépületében 1950-ig katolikus polgári leányiskola működött. Az iskola épülete a Sashalmi Katolikus Egyházközség tulajdonában állt.
Az egyházközség most szeretné visszaigényelni az Isteni
Szeretet Leányai elnevezésű
apácarend számára, amelynek
a háború után szintén államosították minden otthonát. Az
apácarend leányai óvodát
létesítenének, betegeket ápolnának, az épületben hitoktató
terem és cserkészotthon kapna helyet. Ez a rend NyugatEurópától Amerikáig és a
harmadik világ országaiig
sokfelé fejti ki tevékenységét
és bőséges támogatást adna
— mégpedig dollárban — az
épület renoválására, berendezésére.
Minthogy a katolikus egyház
a kormány legmagasabb szintű
ígéretét bírja a rendek működési feltételeinek biztosítására, az
egyházközség levelet írt a Magyar Katolikus Püspöki Karnak,

támogatást kérve ezen tervek
megvalósításához.
A kerületi tanács viszont az
iskolaépületbe kívánja telepíteni mezőgazdasági osztályát, ifjúságvédelmi , csoportját és a
kerületi KÖJÁL-t, mert annak
helyén idős embereket gondozó központot akar létrehozni. A
kérdés most már csak az: vajon
az egyházközség és a tanács
tudnak-e egymás terveiről?
T.L.

Zsombor Kálmán prépost
plébánost, a rákosszentmihályi
egyházközség vezetőjét a kerületi tanácstagok június 15-én titkos szavazással, 100%-os
eredménnyel választották fővárosi tanácstaggá, hogy mint
közismert személyiség a kerület lakosságának érdekeit képviselje.
Az október 10-ei fővárosi tanácsülésen örömmel hallotta
dr. Bielek József főpolgármes-

KISSZÖVETKEZETÜNK
VÁLLAL
festő, mázoló, tetőfedő, bádogos, lakatosipari munkákat
víz-, fűtés-, gázszerelést, szellőzési munkákat, öntöttvas
tagos kazánok javítását.
ÉRDEKLŐDNI: XVI. Csömöri út 108.
Telefon: 18-38-743

tértől, hogy a Fővárosi Tanács
számít az egyházi vezetők segítségére és szeretné bevonni
őket a fővárosi lakosság problémáinak megoldásáért folyó
munkába.
A prépost úr 1967-óta tevékenyen vesz részt a népfront
mozgalomban. A népfront közelmúltban lezajlott kongreszszusán, melyen budapesti küldöttként vett részt az országos
tanács tagjává választották.
Megelégedéssel tapasztalta a
kongresszuson, hogy a hozzászólások szelleme mennyire eltért az eddig megszokottól. A
küldöttek hangsúlyozták a keresztény Magyarország eszményének jelentőségét, az ifjúság
vallásos nevelésének a fontosságát és az egyház szerepét a
családi kötelékek megerősítésében.
Zsombor Kálmán prépost
plébánosnak nincs hivatalos fogadóórája, mert ajtaja a nap
minden szakában nyitva áll
mindenki előtt, akár lelki vigaszra, akár közéleti tanácsra vagy
segítségre van szüksége.
Takács

ÉSZAK-PESTI ÁFÉSZ

30.sz. Vegyes Vas-Műszaki Bolt
Bp. XVI. Köztársaság u. 29. (a Hősök terénél) Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16,30

Gáz-, vegyes tüzelésű kazánok, vas-műszaki, híradástechnika, zár-lakat-vasalás, szerszámok, gépek, szerelvényáru, PVC padló, csavaráru, festék, villanyszerelési anyagok, háztartási cikkek, ragasztók, radiátorok.
ANYAGOK BESZERZÉSE RÖVID HATÁRIDŐRE
Előjegyzést felveszünk
18-38-493
18-38-493

Házhozszállítás meg rendelhető

