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HÍREK
FÜGGETLEN KÖZÖSSÉGI
FOLYÓIRAT

11. oldal

1990. JANUÁR

Ha Ön vakon megbízik valamelyik pártban, ne is olvassa tovább ezeket a sorokat. De ha bizonytalan, ha nem tud
eligazodni, ha úgy érzi, hogy a dumával
már Dunát lehet rekeszteni és mégis
minden egyre rosszabb, akkor olvassa
el figyelmesen, mit ajánl
A KÖZÖSSÉGI EGYESÜLET
FELHÍVÁSA

FORRÓ TEL
AZ ISKOLÁKBAN
10. oldal

A lakók esete
a csatornaépítő gmk-val
6. oldal

a 2. oldalon

A Benedek jelenség

LEMONDÁSRA SZÓLÍTOTTA FEL
A TA N Á C S O T
3. oldal

A romániai forradalom kitörésének napján megindultak a XVI. kerületből a segélyadománypk.
Segítettek az öregek és a fiatalok, a pártok és a társadalmi szervezetek — szinte egyöntetűen
mozdult meg mindenki, hogy enyhítse a szabadságukért harcolók szenvedéseit.

7. oldal

MEGNYÍLT! MEGNYÍLT! MEGNYÍLT! MEGNYÍLT! MEGNYÍLT!
YAS-MŰSZAKI
ÜZLET

XVI. Rákosi út 103.
TELEFON: 18-38-721
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Közületeket is kiszolgálunk!

A KÖZÖSSÉGI EGYESÜLET FELHÍVÁSA
Az új parlamentbe az A XVI. Kerületi Közösségi Egyesület független jelöltje Ferenci Zolország lakossága köz- tán,
a Helyi Hírek felelős szerkeszvetlenül csak 176 kép- tője. Jelöltünk 37 éves okleveles
mérnök, újságíró, három gyermek
viselőt választhat. A apja. Sohasem volt MSZMP-tag, és
többi 210 képviselő a jelenleg is pártonkívüli. Rákosszentmihályon lakik családjával.
párt-listák alapján kap Ferenci Zoltán független jelölt némandátumot. A XVI. zeteit, véleményét, tevékenységét
ismerhetik a Helyi Hírekből. Híve a
kerület 2 képviselői he- radikális változásoknak, ellensége a
felelőtlen döntéseknek, ahatalom átlye így most l-re csök- mentésének,
az értékek elpazarlásákent.
nak és az intézményesített ostobaságnak. Jelöltünk eddig is a kerület
A pártok jelöltjei a lakóinak
érdekeit képviselte.
párt-érdekeket kötelezően szolgálják. De ki Felhívunk a kerületben mindenkit Ferenci Zoltán
képviseli majd a kerü- képviselői jelölésének támogatására. Legyen a kerület
letben lakók érdekeit ? lakosságának is jelöltje!
A sikerhez az Ön segítségére is szükség van!
Gyakorlati tennivalók:
Ha megérkezik lakására a „koAz összegyűjtött AJÁNLÁSI
pogtató-cédula", azonnal lépjen SZELVÉNYEKET tegye borítékakcióba.
ba, és ragassza le. Legjobb, ha a
Családtagjaitól, ismerőseitől, borítékot leadja ott, ahol az újságot megvette. Ha erre nincs leheszomszédaitól
tősége, bélyeg nélkül adja fel a
gyűjtsön minél több
következő címre: Közösségi VáAJÁNLÁSI SZEL VÉNYT!
Értelemszerűen kell a szel- lasztási Iroda, P.M. 1631.(Külön
vényt kitölteni/Ferenci Zoltán a köszönjük, ha a borítékon feltünjelölt neve, alá (párt/társadalmi teti a nevét és a címét is.)

Várjuk azok jelentkezését
szervezet neve) írja be a kerület
is,
akik szívesen részt vennénevét: XVI., és legalulra a vánek
a választási előkészülelasztópolgár aláírása kerül.
teklebonyolításában.
(Azé, akié az ajánló cédula.)

Még 1985-ben úgy volt, hogy
a fővárost körülölelő MO-ás út
nyomvonala Pestlőrincen és
Kispesten át a Szilas;patak völgyében halad majd. Ám akkora
Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága a minisztérium eme álláspontját nem fogadta el. Az
Uvaterv szakemberei napjainkra készítették el az újabb terveket.
Az egyik elképzelés szerint a
városcentrumtól és a régi
nyomvonaltól számítva 5001000 méterrel kijjebb vinnék az
MO-ást, mert ott már kevesebb
házat kellene lebontani. A másik elképzelés az, hogy Budapest határán futna az autópálya-szakasz.
A tervektől eltérő a véleménye a Közlekedési, Hírközlési
és Építésügyi Minisztériumnak.

Az előbbi a külső nyomvonalat
látná szívesen, s a fővárosra
bízná, hogy a városi összekötő
főutat megépítse. Budapestnek
viszont erre nincs pénze. Ráadásul a vizsgálatok kiderítették: ha a külső nyomvonalon
vezetik az autópályát, a forga-

(jelölt neve)

(párt/társadalmi szervezet neve)
J.J*a...VT:7Vrty

v

(sajátkezű
4ú aláírás)
aláírás)

ajánlják, így aztán ez utóbbi
csaknem annyiba kerülne, mint
„az autópálya".
Hosszú tárgyalások után
csak a napokban alakult ki
kompromisszum. A szakemberek vizsgálódnak a XVI.,
XVII., XVIII. és XIX. kerületben,

/

majd számukra, mint az MO-ás
munkálatai. Idő azonban még
van a hozzászokáshoz, mert
1994-ig aligha lesz kapavágás
ezen a szakaszon, pénzhiány
miatt.
Vicsotka Mihály
|_ I. « * .1 «
Az írás december végén
jelent meg a Vasárnapi Hírekben. Január elején tájéKI-BE NYOMVONAL
kozódtunk az Uvatervnéligaz-e, hogy új nyomvonalai
keresnek a XVI. kerületben
Is? Mint megtudtuk, jelenleg
lomnak még a fele sem kerülne s keresik az MO-ás beljebb ho- két változat szerepel napirá, mert mindenki a belső gyű- zott nyomvonalát. Ez esetben renden. Az egyik a temetőt
rűről tud csatlakozni Budapest- viszont meg kell oldani az M4- Cinkota felől, a másik Kerehez. Ezt a tényt a tervezők sem es hozzákapcsolását.
pestarcsa felől kerülné meg,
Érdekes, hogy a lakossági fócáfolják, hiszen az autópályát
szokatlan módon az első ütem- rumokon az embereket idegesí- majd Árpádföld és Csömör
ben csak kétsávosra álmodták. tette az MO-ás emlegetése. Pe- között elhaladva menne toUgyanakkor a fővárosnak a két- dig a városi összekötő főút épí- vább. Egyéb változaton jeszer kétsávos megvalósítását tése sokkal több gondot okoz lenleg nem dolgoznak.(F)

Szoruló gyűrű

A Benedek-jelenség
LEMONDÁSRA

SZÓLÍTOTTA

FEL A

szonyok miatt elönti némely tulajdonosok kertjét, pincéjét. Kifogásolta azt is, hogy a Rózsa
utca 69. számú ház előtti buszmegállónál a gázszerelést követően a tanács szakemberei
átvették a hullámosra sikeredett aszfaltutat, s ennek kijavítását csak késve követelték
meg a kivitelezőtől. Többször
már sokszor bizonyított. Bene- szóvá tette, hogy a tanács:
dek úrnak elmondtam: semmi- ülések jegyzőkönyvébe nem az
féle averzióm nincs vele szem- került, ami elhangzik, gyakran
ben, mint vóbé-tiíkárnak felad- éppen a lényeget torzították el
atom, hogy segítsem a munká- a dokumentumban.
ját. Tevékenysége 1988 májuA tanácstagot ezen hiányossáig hasznos volt, még akkor is, ságok után különösen felháboha gyakran nem a napirendhez rította, hogy tavaly jelentősen
szólt hozzá. Éles kritikával, a felemelték az akkori tanácsellakosság szemszögéből nézve nök Tódika László fizetését.
tárt fel bizonyos anomáliákat,
— Már hogyne háborított volde sosem személyeskedett.
na fel! — csattan fel — A tanácsülésen kifejtettem, hogy
Jutalomért csodákat amikor anyagi gondok gyötrik
Benedek József gondosan ezt az országot, akkor a jó fizelapozza jegyzeteit, és napra tésért meg kell dolgozni, a jutapontosan sorolja, melyik ta- lomért pedig csodát kell tenni.
nácsülésen, milyen intézkedés Itt egyik sem törtónt meg. Mindelmulasztását vetette a szakap- ezek ellenére az elnök tavaly
parátus szemére. Megtudom: április 4-ei jutalmát a kerületi
éles konfliktus kerekedett ab- tanács végrehajtó bizottsága
ból, hogy javaslatai ellenére 16 ezerről 26 ezer forintra emelsem bírságolták meg azokat a te, és az átlagos 3,5 százalékos
Csillag utca 42. szám alatti la- béremeléssel szemben pedig
kosokat, akik a tanácsi enge- 11 százalékos fizetésemelést
dély ellenére nem a szabvány kapott. November 7-ón ugyanszerint csöyeztették le a Sasha- csak ötezer forinttal több jutallomról a Csillag utcán át vezető mat szavazott meg a helyi taárkot, a tanács ezt mégis átvet- nács az elnöknek annál, mint
te. Ahogy azokat sem bírságol- amennyit a fővárosi javasolt. Hiták, akik a szabványtól eltérő ába kértem, hogy mutassák
kocsibejárót építettek az árok meg azt a fővárosi tanácsnál
fölé. Minderre szerinte azért lett fogalmazott körlevelet, amire
volna szükség, mert a szabály- hivatkoztak, ezt nem kaptam
talan árokcsövezés miatt meg- meg. Ezt csak Bielek főpolgáremelkedik az árokban lévő víz mester úrnál tudtam meg, s kiszintje, és a talajmechanikai vi- derült: az itteni állításból egy

Decemberi számunkban beszámoltunk a novemberi botrányos tanácsülésekről, és azt Ígértük, hogy Benedek tanácstag vádjait, a cáfolatokat
és a véleményeket a Helyi Hírek egy különszámában tesszük közzé. Az
események azonban felgyorsultak. A Magyar Nemzet december 16-al
számában hosszabb cikk Jetont meg, melyet az alábbiakban teljes terjedelmében közlünk, (Ez egy külön szám!) Miként az a legutolsó tanácsülésen Is elhangzott, az ülés Jegyzökönyvét átadták vizsgálatra az
ügyészségnek. Az ugyancsak érintett tanácselnök felesége magánvádas
pert Indít Benedek József tanácstag ellen. Arról Is értesítést kaptunk,
hogy lépések történtek Benedek tanácstag visszahívására. Ez az egyetlen
lehetőség, hogy hatástalanítsák, mielőtt felrobbantaná a tanácsot.

Háború dúl a XVI. kerületi tanács tisztségviselői és Benedek József tanácstag között. A
helyzetet látszólag a tanácstag
egyik tavalyi interpellációja
mérgesítette el. De Benedek
József úgy látja: az ellenszenv
régebbi keletű ennél:
— Az 1985-ös választáson
spontán jelölt voltam—indokolja a háborúskodás okát a tanácstag —, kimondhatatlan ellenszenvvel fogadtak. Dr. Marosi András, az akkori vébó-titkár még csak nem is gratulált,
pedig az ellenlábasom még a
póttanácstagsághoz szükséges huszonöt százaléknyi bizalmat sem kapta meg. Rögtön rájöttem: ez nem tanácstestület,
hanem a párttagok ülése. Ott
találtam magam a munkásőr, a
rendőrkapitány, a népfronttitkár
meg különféle vállalati párttitkárok között. Több ízben kifogásoltam, hogy a pártemberek
minden kritika nélküle (fogadják
az előterjesztéseket.
De vajon miként emlékszik
ugyanerre dr. Marosi András,
akkori vóbó-titkár, ma a fővárosi
tanács vébé-titkarának titkárságvezetője?
— A 36-os választókerületben volt egy olyan jelöltünk —
mondja —, aki negyedszázad
alatt fővárosi tanácstagként is

Téka könyvesbolt
A CENTENÁRIUMI LAKÓTELEP ÜZLETSORÁN
Mesekönyvek, kifestők, kötelelző
olvasmányok.
Magyar Burda
Az 1990. év horoszkópja mind a 12 hónap!
Kötelező olvasmányok:
Moliére
Voltaire
Katona J., stb.
50%-os könyvek nagy választéka
Nyelvkönyvek, kazetták:
Themen l-ll.
Building Strategies l-ll.
Studying l-ll.
Developing l-ll.

Újszövetség: Jézus élete
Kortárs magyar írók kislexikona
1959-1988-ig
A fáraók jóskönyve
Hobbi könyvek sorozat: Bélyeggyüjtés
Hanglemezek, kazetták nagy választékban.
Egyedi Téka kiadványok, csak a Téka boltjában!
Nyitvatartás: kedd-péntek 10-18
szombat &-13
Hétfőn zárva!
SZIGETI ISTVÁNNÉ BOLTVEZETŐ
SZERETETTEL VÁRJ A
A KEDVES VÁSÁRLÓKAT.

TANÁCSOT
szó sem volt igaz. Volt olyan,
hogy a tisztségviselők pénzének megszavazásakor a hatvankét tanácstagból mindössze
huszonkilencen voltunk jelen.
Amikor ezt szóvá tettem, utasították a titkárnőt, hogy számolja
meg hányan írták a/áa jelenléti
ívet. Azon harminchat aláírás
volt. Ezután többen rám rontottak, hogy rágalmazom a tanácsot. Az idén tavasszal ugyancsak adakoztunk, szép summát
adományoztunk az elnöknek.
Ezért amikor a júniusi tanácsülésen az elnök a nyugdíjazását
kérte, ón a visszahívását\&ia.soltam. Sérelmeztem azt is,
hogy mindezért még kormánykitüntetést is kapott.
— Miért akarta visszahívni az
elnököt? — kérdezem Benedek
Józseftől.
— Ha a hamis jegyzőkönyvek
aláírása nem elég indok, akkor
megtoldom azzal, hogy részt
vett abban a döntésben, amely
szerint a kerületünk drága pénzen egy családi házas ingatlant
vásárolt, hogy aztán azt olcsón
átadhassák a fővárosi tanács
vébé-titkárának. Igaz, a júniusi
tanácsülésen dr. Szegvári Péter elmondta: ezt az ingatlant
nem vásárolta meg, négy gyerekkel 62 négyzetméteres öröklakásban lakik. Bevallotta: nem
kapott
annyi támogatást,
amennyiből a kerületünkben
ezt a házat megvehette volna.
Ez elhangzott a június 15-én, de
fényképpel és tanukkal, tudom
igazolni-, hogy július 2-án, vasárnap a Szegvári család
meggyet szedett azon az ingatlanon, amihez állítólag semmi
köze. Ennek ellenére a tanácstagok engem leszavaztak, így
most december végéig két tanácselnököt fizetünk. Időközben ugyanis Szabó Imre megválasztott tanácselnök bérét 37
ezer forintra emelték. Hiába tiltakoztam. Ezzel a döntéssel a
tanács a saját maga által elfogadott rossz ügyrendet is megsértette, ezért kértem az új elnök és a tanács lemondását.
Októberben közérdekűbejetentest tettem a Belügyminisztériumban, mert még 1985-ben
Marosi András a Simándi tér
csatomázásával kapcsolatban
etfogadott olyan két és fél milliós értékű számlákat, amelyekbenjavítás volt. De tudom, mert
Marosi elszólta magát, hogy miközben még rendes választ

Helyi
Hírek

serr - -iptam, ő már azt is tudta,
ki vizsgálja ezt az ügyet, a kezében tart mindent. Mit remélhetek? Az igazságot, de lehet,
hogy semmit sem. Hiszen engem már összeférhetetlenség
miatt ki akartak zárni a. tanácsból, az egyik tanácstag társam
pedig azt is mondta: bár a munkásőrőktől a fegyvereket elvették, fegyver nélkül is elbánik
velem. Mit remélhetek, amikor
Marosi András egy felszólalásában azt mondta: el kell érni a
kerület „benedektelenítésót" és
„majdátlanítását"? Majdan úr
egy igazságot szerető párttitkár
volt a kerületben. Most pedig
hiába kértem a lakásosztály vezetőjétől a lakáskiutalásban és
a támogatásban részesültek
névsorát. De ezt sem kaphatom
meg. Holott a Tanácstörvény
szerint a tanácstagnak bármikor, bármilyen iratba joga van
betekinteni, mégpedig indoklás
nélkül.
Szabó jmre tanácselnök azzal kezdi a beszélgetést: a
jegyzőkönyvek szerint Benedek József tanácstag a ciklus
első három évében nem keltett nagyobb feltűnést a tanácsüléseken. Csak az utóbbi
időben követeli rendre az elnök és a vébe lemondását,
olyan kijelentésekkel, amelyek már kimerítik a hitelrontás fogalmát. Benedek úr az
utóbbi időben már rendszerint
köztörvényes bűnözőnek minősíti tanácstag társait. Elődje fizetésemeléséről kifejti: az
messze alatta volt a fővárosi
tanácselnökök átlagfizetésének, így a vébe úgy döntött,
hogy előbb bruttó 27, majd
bruttó 32 ezerre emeli az elnök fizetését, ami 10-20 ezerGERÖ
RUDOLF
Jénai okleveles látszerész mester
Szemüvegkészítés, javítás.
Gyermek és operált (hályog) szemüvegek szakszerű elkészítése.
Veres P. út 110. (a Repülőtéri HÉV
megállónál.) Telefon: 16-38-006.
Nyitva: 9-18, szombaton 9-14 óráig.

PROFESSIONAL

GMK

OPEL alkatrészellátás
biztosított
LADA — Trabant —126 P. Fiat
Karosszéria — motorfényezés
javítás
Rövid határidővel,
GARANCIÁVAL
XVI. Farkashida u. 16.

rel így is elmarad egy vállalatvezető havi bérétől.

Emiatt alapvetően fontos kér- Szegvári-családról. Egyébként,
désekben nem tudunk előbbre ahogy Marosi doktor mondja:
lépni. Felvetettem például, Benedek úr beadványaiban
Politikai hullámlovag
hogy a világkiállítás miatt szük- mindig található valami rész— Az ón bruttó 32 ezer forin- ségünk lenne egy váltakozói igazság. Az esetek, amelyeket
tom is — folytatja—, alacso- irodára és egy főépítészre. leír, valóban megtörténtek,
nyabb annál, amennyit vállalati Hogy mi is élvezhessük a világ- csak nem úgy, nem akkor, és
párttitkárként kerestem. No- kiállítás előnyeit. Benedek úr nem abból a nézőpontból értévemberben pedig a Fővárosi természetesen tiltakozott, így keli a többség, ahogy azt a taTanács elnöke javasolta, hogy erről is lemondtam, mert sem nácstag teszi.
— Nem tudom, másra gonminimálisan 37 ezer forint le- másokat, sem magamat nem
gyen egy kerületi tanácselnök vagyok hajlandó efféle támadá- dolni — mondja dr. Marosi Andfizetése, a különbözet a főváros soknak kitenni. Egy ízben ott- rás — mint arra, hogy Benedek
biztosította minden kerületnek. hon is megkerestem, s próbál- úr személyisége a múlt óv máBenedek úr természetesen til- tam sórtődöttségének okát jusában valósággal felrobbant.
takozott, mint mindig, indulato- megfejteni. Azt válaszolta, hogy Ahogy a pártállam eróziója elsan hasonlítja össze a nyugdí- az ő igazságérzete fejlettebb, kezdődött, többen jártak így. Ez
jasok jövedelmét a tanácselnök mint másoké. Ezzel használ a az esemény sok emberből hofizetésével, ami kétségkívül környezetének, és akinek ez zott felszínre 30-40 éves közéhangzatos, de nem ralis. De az nem tetszik, az próbálja őt elke- leti sérelmeket. Ez nemcsak rá
vonatkozik, ezért mondom,
biztos, hogy még egyszer fize- rülni.
hogy egy jelenséggel állunk
tésemelést nem fogadok el, ez
Felrobbant
szemben. Olyan jelenséggel,
nem mártírpmkodás, de nincs
amelyben kemény offenzíva inszükségem ilyen cirkuszra. Beszemélyiség
dult apárttagok, pontosabban a
nedek úr jól érzi, miként lehet
politikai, hullámokat meglovaAz ügyben megszólíttatott dr, hatalomban lévő emberek elgolni. Úgy vélem, az a célja, Marosi András, a fővárosi ta- len. Akkor is, ha azok nem volhogy működésképtelenné te- nács titkárságvezetője is, aki az tak párttagok, hiszen a tanácsi
gye a tanácsot. Az általa felho- őt ért konkrét vádakról elmond- dolgozóknak is csak 15-20 százott ügyek, így a csatornáról ké- ja: mindezeket már több ízben zaléka volt tagja az MSZMPszült számla, a kisajátítások kivizsgálták. A Simándi téri nek. És ezzel a kemény hatakérdése, mind-mind olyan ügy, számlákat tanácsi bizottság lomellenességgel ma nem áll
amelyet különféle bizottságok vizsgálta, ott egy főnypmócső szemben semmiféle szervezett
már többször vizsgáltak. Hiá- fektetése emelte meg jelentő- baloldali erő.
Tudom, a hatalomváltás szenyosságok, hibák valóban felfe- sen a költségeket. A tanácsdezhetők, de visszaélés egyet- ülésről készült tömörített jegy- mélycserékkel jár, de az üldölen esetben sem bizonyítható. zőkönyveket sem hamisította zés nem fér össze a békés átMost újabb vizsgálatokat kér- meg senki. Ami pedig dr. Szeg- menettel. Olyan embereket hurtem, mert Benedek úr újabban vári Péter ingatlanvásárlási colnak meg, akár a sajtóban
az SZDSZ-ülésen éppúgy, mint szándékát illeti, az valóban odavetett egyetlen mondattal
a vöröskeresztes gyűlésen fennállt, de miután 1988 végén is, akik harmincéven át becsüvisszaélésekről beszél, meg a a helyi támogatáshoz a fővárosi lettel végezték a munkájukat.
fizetésünkkel kelti e/Jenünk a tanács nem járult hozzá, a kul- Benedek úr ezt teszi különféle
hangulatot. A jelenlegi politikai csokat az idén februárban'a ta- fórumokon. Elhívja a különféle
helyzetben, amikor egyébként nács átadta az IKV-nak, az in- pártok képviselőit a tanácsis csökkent a vezetők tekinté- gatlant szabályosan értékesí- ülésre, és becsületükben sérti
lye, hálás dolog hangulatot kel- tették, így kizárt, hogy Benedek meg a tanácstagokat, olyannyiteni, hiszen a társadalomban is József az idén júliusban fényké- ra, hogy azok közül agyalázkonagy erre a fogadókészség. pet készített a meggyet szedő dások hallatán többen kivonul-
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nak. El- sorban nem is szemé- Imre, XVI. kerületi tanácsellyeket támadnak, hanem a nök?
— Mint politikai vezetőt —
kommunistákatés a hatalmat
utasítják el mérhetetlen gyűlö- összegez az elnök — koráblettel. E. 7 óriási veszélyt hor- ban évente köteleztek orvosi
doz magában, hiszen mér- vizsgálatra. Úgy gondolom, ki
nökök, jogászok és közgaz- kellene terjeszteni ezeket a
mindazokra,
dászok már
csak elvétve vizsgálatokat
mennek a tanácshoz dolgozni. akik a népképviseletben szeA hangoskodások miatt pedig repet vállalnak.
És Benedek József?
egyre többen — köztük ko— Sosem voltak illúzióim a
moly szaktekintélyek — matanácsi munkáradnak távol a~
közélettől. Ho- Egy tanácstag-jelölt rövid val kapcsolatvatovább eltűn- életraj/a a dr. Marosi-tele ban — feleli —,
de azt sem gonnek a közéletből
csapatból
a döntésre hivaHarmincöt éves, foglalko- doltam, hogy értott
fórumok. zásasegédmunkás. Harminc dekszövetségek
Óriásinak
ér- éves korától függetlenített ilyen mértékben
zem a veszélyt, KISZ titkár, jelenleg az meghatározzák
közéletet.
hiszen ha rövid MSZMP Politikai Főiskolájá- a
Alapvetően fonidőn belül nem riciK, nappali laguzaiub nan;
kerekedik felül a tója,
KISZ
tag,
Párt- tos lenne, hogy
józanság, az ál- alapszervezeti Vezetőségi pozíciójától függetlenül
ki-ki
lamigazgatás
ember
tudjon
morálisan esik
maradni, hatalma csúcsán is.
szét.
Az utóbbi gondolatot, akár a Egyébként nem mondok le, hijelenség tanulságaként is ér- szen engem a lakosság választékelhetjük. De vajon miként tott.
Császár Nagy László
látja az ügy tanulságait Szabó

Egy kis ráadás
Ugye érzik, hogy a cikknek itt
valahogy nincs vége. Az interjúcsokor a süketek párbeszédének tipikus példázata. Azt mondja Benedek úr, hogy a tanácsülés párttagok
ülése. Marosi doktor erre megvádolja a tanácstagot, hogy offenzívát indít a tanácsi dolgozók ellen,
akiknek csak alig 15-20 százaléka
párttag.
Vizsgáljuk meg objektíven a
kérdést. Hogyan állt az MSZMPtagok aránya a tanács testületében
a jelzett időpontban? A hatvan tagú
tanácstestületben a párttagok száma 36 volt, tehát kereken 60 százalék. Ezek 69 százaléka viselt valami kiemelt pártfunkciót, 14 százalék volt munkásór, a tanáccsal függő kapcsolata volt 22 százaléknak:
vagy ők, vagy családtagjuk kapta a
tanácstól a fizetését. A KISZ,
Népfront, egyéb társadalmi funkcióban lévőket levonva a 60 tagú testületből összesen 16 tanácstag marad, közülük is egynek családtagján keresztül függő kapcsolata volt
a tanácssal.
A tanács végrehajtó bizottságában két pártonkívüli található: egy
tanácsi dolgozó és egy olyan személy, aki teljesen törvényesen
szerzett a lányának lakást az elnöki
különkeretből. (Ellene visszahívási akció folyik.) A vébe 75 százaléka a megválasztásakor különféle
funkciókat betöltő párttag volt, közülük egy munkásór.
Ez a kis statisztika mintha azt
igazolná, hogy Benedek úrnak vai}
igaza dr. Marosival szemben. (A
tanácsi dolgozók párt-tagságát
nem érdemes túlzottan firtatni.

Béremelésükről, jutalmazásukról a
Jókai úti Pártszékházban döntöttek, s a párttagság bizony segítséget jelenthetett a megélhetésben.
Persze az is biztos, hogy nem az
ügyintézők „15-20 százaléka volt
tagja az MSZMP-nek".)
És vajon mi a helyzet Benedek
úrnak azon állításával, hogy a kiszemelt ingatlant a Szegvári család
szinte sajátjaként használta? Benedek úr bizonyítékokról beszél, s ezzel szemben dr. Marosi (Szegvári
Péter jelenlegi beosztottja) azt
mondja, hogy leadták a kulcsot.
Benedek urat megkerestük, s ő
megerősítette, hogy valóban vannak bizonyítékai a Szegvári család
nyári ottlétére. Vajon mi tartja
vissza az illetékeseket attól, hogy
alaposan szemügyre vegyék ezeket
a bizonyítékokat?
S itt az egész kérdés szinte komikussá válik. Milyen törvény tiltja, hogy volt párttagok és feloszlatott munkásőrök döntsenek még
ma is egy kerület legfontosabb
ügyeiről? Mit lehet csinálni egy vébe titkárral, ha bebizonyosodik,
hogy a családja meggyet szedett
egy idegen telken? Hol törvényellenes az, ha egy apparátusbeli tanácstag megszavazza a felettese fizetésemelését?
De mindannyian érezzük,
hogy mindez súlyosan sérti az
elemi tisztesség szabályait, és
Benedek úrnak itt van igaza. S ha
ez sokáig így marad, valószínűleg egyre több választópolgárnak
„robban fel a személyisége"!
Ferenci Zoltán

A Nádor utcai családi házas ingatlan, amelyet végülis nem
vásárolt meg a Fővárosi Tanács vébé-titkára

Ezek a pajeszos disznók
beleugatnak mindenbe
Nem szeretik az SZDSZ-t? Módosítom: vannak, akik nem szeretik az SZDSZ-t. És ez érthető, hiszen tagságával, érveivel szemben használhatatlan az eddigi blabla és mellébeszélés. Csak
egyetlen példa, amit oly nagy előszeretettel és gyakorisággal
vágnak a fejünkhöz: az elmúlt 40 év úgymond eredményeinek a
felemlegetése, természetesen konkrétumok nélkül. Erre szokták
mondani „ha nem szóltál volna bölcsebb lettél volna".
Eredmények persze vannak: egy szétzüllesztett iskolarendszer,
lerobbant egészségügy, csődbe juttatott gazdaság. Ezekre aztán
valóban büszkék lehetnek a pártállam elhívatott (érdek)katonái.
És hogy mit érdemel az a bűnös, aki jobbító szándékkal kétségbe meri vonni ezen szocialista vívmányokat, arra a napokban
voltam szem és fültanu: „Ezek a pajeszos disznók, mint a FIDESZ
meg az SZDSZ, most bújtak elő a csatornából és már beleugatnak
mindenbe".
Vannak, akik nem szeretik az SZDSZ-t és tehetetlen dühükben
mocskolódással, plakátjaink leszaggatásával próbálják indulataikat levezetni, miközben a politikai kultúra alacsony színvonaláról
prédikálnak.
Szakács Gábor

TUDOD-E ?
1. Mi a jelentése a FAKTOR
szónak?
2. Hányszor jelent meg eddig
a Helyi Hírek?
3. Hol található kerületünkben a H-FAKTOR Kisszövetkezet?
4. Ki a Helyi Hírek felelős
szerkesztője?

MEGBÍZHATÓ
KŐMŰVESMESTER
VÁLLAL
- ÚJ ÉPÜLETEKET
- ÁTALAKÍTÁSOKAT
Bp. XVI. Timur u. 95.

SARKAM

5. Mi a H-FAKTOR Kisszövetkezet fő tevékenysége?
6. Milyen folyóirat a Helyi Hírek?
7. Mi az ÁFA?
8. Hány fordulós volt a Mosolygó Antal rejtvénypályázat?
9. Hány fajta ár létezik a kereskedelemben?
10. Mi a díjtétele a lakossági
hirdetéseknek a H.H.-ben?
Válaszokat levélben pontos
címmel és névvel a Helyi Hírek
szerkesztőségébe kérjük beküldeni január 26-ig (1631 Bp.
Pf. 109). Sorsolásra kerül: 5 db
ACID póló és 5 db éves előfizetés a H.H. folyóiratra.
Nyereményeket névre szóló
értesítés alapján a H-FAKTOR
KISSZÖVETKEZET biztosítja.

Helyi
Hírek

A LAKÓK ESETE A CSATORNAÉPÍTŐ GMK-VAL
— Én az apámtól tanultam dolgozni. Tőle tudom, hogy egy munkát kétféleképpen lehet megcsinálni: jól vagy szarul — harsogta a
szemüveges lakótárs az intézőbizottság általai sebtiben összehívott
ülésen. Természetesen a csatornázásról van szó, amely slágertéma
manapság a kerületben. A Csillag
utca — Nádor utca környéke csatomázásának esete akár példaértékű is lehet. A lakók egymást túllicitálva mesélték eseményeiket.
Volt akinek a házfalára embermagasságig rakták a földet, másnak a kerítése dóit be hasonló ok
miatt. S ha szólni próbáltak valamiért, a zömmel barnabőrű munkavállalók lapáttal a kézben villogó
szemmel indultak feléjük...
Az idézett úr úgy döntött, hogy
dokumentálja a munkát. Videokamerával megállt az árok mellett, s
még azt is látni lehet a felvételen,
miként próbálták kamerástól a két
és fél méteres árokba fordítani.
Másoknak nem kellet ilyesféle segítség, mégis odalent találták magukat. A munka során ugyanis kispórolták a mély árkot védőkorlátot éppúgy, mint az árok belsó" biztosítását.
A helyreállítás jelentős késedelemmel folyt, s az utak minősége
is kívánnivalót hagy maga után.
Még súlyosabb kifogásként merült
fel, hogy a csőfektetés nem lett
szakszerűen elvégezve. Se kavicságy, se homokterítés nem került a csatornacsövek alá, az egész
olyan mint a hullámvasút. A szintezéshez egyszerű vízmértéket
használtak csupán.

A minőségi átvétel alkalmával
műszeres kocsi segítségével belülről is ellenőrizték a csőfektetést. A
videózó lakótárs illetéktelenül besompolygott a kocsiba, és láthatta,
amint a mérőfej áthalad a bukkanókon. Amikor ezt szóvá tette, simán
kidobták.
KIÉ A CSŐ ...
El lehet képzelni tehát az indulatokat, melyek a munka befejeztével összehívott fórumon szabadultak el. A gmk képviselője a panaszok hallatán jókat derült, s mindvégig derűsen hallgatta a hozzászólásokat. Úgy tűnt, volt alkalma
hozzáedződni az ilyesféle kifogásokhoz.
A továbbiakból az is kiderült,
miért is nem kell komolyan venni
a lakókpanaszait. Az ő dolguk csak
az, hogy fizessenek. A munka tanácsi beruházásban folyik, a kivitelező onnan kapja a pénzt. Az átvétel
a Csatornázási Művek bevonásával
történik, hiszen ez a szerv lesz a
csatorna üzemeltetője. Az egész
csőrendszer ingyen a tulajdonába
is kerül. A lakók tehát most azt
reklamálják, ami nem is az övék. A
csatorna átadása ugyanis már sikeresen megtörtént! Mi helye a vitának...?
Más csatorna-közösségek ilyen
erős érvek hatására talán feladták
volna a küzdelmet, de úgy tűnik,
hogy ittenieket keményebb fából
faragták. Elszántan firtatták a szerződést, a tételes költségvetéstmind
a kivitelezőtől, mind a beruházótól.
Egyhamar kiderült, hogy a tételes költségvetés készítése csatorna-

Az MSZMP közleménye

NA

VÉGRE.

Kerületünkben az újjászerveződött
MSZMP alapszervezetei a párt XIV.
Kongresszusára a területi megoszlásnak megfelelően 7 küldöttet választottak. A küldöttcsoport írásban
elkészítette hozzászólását melyet a
kongresszuson leadott a szerkesztő
bizottságnak, fgy ez a jegyzőkönyv
részévé vált.
A kongresszus első fordulója megteremtette az MSZMP működésének
legfontosabb feltételeit. Hosszas, a
lényeget érintő vita során elfogadta a
párt szervezeti szabályzatát és megválasztotta a Központi Bizottságot és
a párt vezető szerveit, ill. a munkabizottságokat. A KB. tagjainak többségét az alapszervezetek delegálták.
Kerületünk KB. tagja Palkó István aki
az IKARUS gyárban dolgozik, 32
éves, autóvillamossági szerelő.
A kongresszus második fordulója
19901. negyedévében kerül megrendezésre, feladata a politikai nyilatkozatának és a választási stratégia és
taktika kialakítása lesz. Már az első

Helyi
Hírek

fordulóban számos hozzászólásból is
kiderült, hogy a párt programjának középpontjába a dolgozó osztályok és
rétegek érdekeit figyelembevevő szocialista gazdasági kibontakozás kerül

-

ügyboi nem szokás. A szerződés
egységáron köttetik, s az átadott
műszaki dokumentáció mondja
meg a kivitelezőnek, hogy mit is
kell csinálnia. A Csatornázási Művek megbizottja pedig jogosult a
tervek felülvizsgálatára, s eltekinthet például a cső alá fektetendő
kavicságytól. A kivitelező több
méter mély árok esetén sem köteles
dúcolni. így lehet a költségeket
csökkenteni, feltéve, hogy nem
szakad rá a lent dolgozóra. Szóval
— hangzott az összegzés — minden úgy van rendjén, ahogy történt.
KUKACOS BANDA
A csatornáztató közösség szinte
egyöntetűen úgy vélekedett, hogy
az ő pénzükért a Csatornázási Művek képviselője ne engedje el
nagylelkűen a kavicságyat, s ne
számolják fel a dúcolást, a védőkorlátot, a visszatöltött föld kétszeri tömörítését, ha azok valójában
nem történtek meg! Azért van a
tanács megbízottja, hogy ellenőrizze a részleteket, most pedig legalább intézkedjen, hogy zárolják a
pénzt.
S megtörtént a csoda. A tanács
műszaki ellenőre a helyszínen közölte a kivitelezővel, hogy tételes

elszámolás nélkül nem jut hozzá a
pénzéhez. Számoljon fel mindent,
amit elvégzett, de annál egy fillérrel sem többet. Ha kész a tételes
költségvetés, és az kevesebb az átalányárnál, akkor a lakók az arányos
összeget visszakapják.
Január elején tehát készül a tételes költségvetés, s a kivitelező bizonyára átkozódik, hogy ilyen kukacos bandával hozta össze a sorsa.
Máshol bezzeg nem kellett ennyit
számolgatni...
Közben a csatornadíjak háromszáz százalékkal emelkedtek. Ebben bizonyára része van a silány
munka miatti karbantartásnak is.
Az elmaradt döngölés nyomán az
utak a legváratlanabb helyeken
szakadnak be a kerületben. A vízszint-süllyesztés közben kiszippantották a talajt a György utca és
a Csömöri út egyes szakaszai alól.
Ez utóbbi már be is szakadt, az
előbbi majd fog. A Thököly út vége
homorúvá süllyedt.... Gödrök és
bukkanok mindenfelé. Az egykori
kivitelezőknek pedig nyomuk
sincs. Megszűntek, feloszlottak,
vagy éppen csak pénzük nincs a
javításhoz. De jó lett volna gyakrabban élni a tételes elszámoltatás
és ellenőrzés eszközeivel.

Ferenci Zoltán
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Az ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR
1990. január l-jétől

felemelte
az

ÁTUTALÁSI BETÉTSZÁMLA
kamatát.

ÉVI 12% HELYETT

MSZMP XVI.
Ideiglenes Intézőbizottsága

A Helyi Hírek decemberi számában a 7. oldalon megjelent "Az új
Magyarországra, című cikkben
megjelent megjegyzést visszavonjuk, mert a titkárságvezető mindeddig az ellene folytatott vizsgálatról
nem értesült.
PASIA PRESSZÓ
a Monoki út 81-ben

A Sütemények
A Italok

KAMATOT FIZET.
VÁLTOZATLAN KEDVEZMÉNYEK:
Az átutalási betétszámla egy vagy több
számlatulajdonos nevére nyitható,melyről
az OTP számos fizetési kötelezettséget
teljesít. Emellett alkalmas nagyobb pénzösszegek látra szóló elhelyezésére is.

Figyelmes kiszolgálás
Nyitva 09-22-ig
MINDEN NAP
* KED\rEZCTS'ALTOZAS*KEDVEZO VA:

ZCrVALTOZAS*KEDVEZO VÁLTOZÁS*

December 22-én délután négy
órakor tanácstalanul ácsorogtunk a
tanács előtt. Zárva, miként a pártoknak otthont adó szomszédos „Bagolyvár".
A kis csapat spontán jött össze
azokból, akik mihamarabb segíteni
akartak. Végül a kerületi református
templom felé vettük az irányt. Pánczél Tivadar lelkész úr, aki az itteni
erdélyiekkel volt elfoglalva, villámgyorsan megszervezte a segíteni
igyekvők támogatását. Mire jómagam visszatértem, elintézve a szerkesztőség által eljuttatandó gyógyszer-kötszer küldeményt, már taxikonvoj sorakozott a templom mellett, s az egyházak ökumenikus tanácsának meghatalmazottja koordinálta a szállítmányokat.
Példás volt az a segítőkészség,
amely a forradalom első óráiban
megnyilvánult. Egy kisiparos-házaspár tízezer forintért vásárolt be
tartós élelmiszereket. Krumpli, liszt,
cukor hegyek sorakoztak elszállításra várva, és természetesen ruhák, takarók, egyéb adományok. A
közértesek, ha megtudták, hogy segélyadományt vásárolnak, általában megfejelték a csomagot. Ezek
mind útnak indultak még az első
napon.
22-én este munkához látott a kerületi Vöröskereszt is. A rendőrség
hangszórós kocsival tájékoztatta a
lakosságot, hogyan jutathatja el
adományait a vöröskereszthez. A
Jókai út környékén lakók segélycsomagjait az SZTK épületében is
fogadták eleinte.
Spontán akció színhelye lett a
Centenáriumi lakótelep december
22-ón este. A forradalom hírére Kaszás Zoltán iskolaigazgató hírláncot
kezdeményezett a pedagógusok
körében, akik a gyermekek segítségével értesítették a lakókat. Felhívást sokszorosítottak, s az iskolások boldogan járták körbe a lakótelepet, s mindenhová becsengettek,
ahol égett a villany. Este 11 óráig
rengeteg adomány gyűlt össze az
iskolában. A lakók vittek gyógyszereket is, melynek csoportosításában Závodszky Mária védőnő segített. Az elszállításban az SZDSZ kerületi csoportja működött közre.
Több teherautóval és személyautóval sikerűit csak az adományokat elvinni.
Másnapra, december 23-ára, beálltak a dolgok. A segélyadományokat az egyházakon kívül továbbra is
fogadták a Vöröskereszt kerületi
szervezeténél. Kinyitott az MDF irodája a .Bagolyvárban", s erről plakátokon és hangosító kocsikon értesítették a lakosságot.
Az SZDSZ — helyiség híján —
elkérte a KIOSZ Janovecz Margit
utcai épületét, s ott nyitottak (valamennyi kerületi párt színeiben) lerakatot december23-án. Erről plakátokon tájékoztatták a segíteni szándékozókat.
A tudósító most amiatt szégyenkezik, hogy nem tudott mindenhol
jelen lenni. (Ezúton is elnézést kérek mindazoktól, akik kimaradtak a
felsorolásból.)
Az MDF útjáról önálló anyag számol be. A KlOSZ-ban nemcsak a
csomagok gyűltek, hanem jelentkeztek azok is, akik vállalkoztak az
öszegyűlt adományok elszállítására. Horkai Tibor és Hdocska Tibor
József (Vámosgyörk utca) kétszer
is fordultak, s egy szállítmánnyal ka-

SEGÍTETTÜNK
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rácsony délutánján indultak el, miként Gér Gábor a Pirosrózsa utcából.
Lovró József (Lombos utca) 27én kelt útra, és az SZDSZ gyógyszerszállítmányát Tordáig vitte. Ön
a kórházban száz sebesült feküdt,
jórészt ellátatlanul. Azt a vidéket elkerülték addig a segélyszállítmányok. 28-án Aradra és Temesvárra
vitte az SZDSZ segélyszállítmányát
Mehlhoffer Péter (Nap utca). ( A
Tordára juttatott gyógyszersegélyt
francia papok adományából vásárolták az SZDSZ aktivistái a Veres
P. úti gyógyszertár kollektívájának
segítségével.)
Garbais Tibor (Andocs utca), aki
az Ikarus rádiósklub tagja, mobil készülékkel Romániában segített a rádió-összeköttetés megteremtésében. SZDSZ konvojjal utazott Romániába Bascagli Edit, Lengyel
Szabolcs és Lengyel Szabolcsne.
Garai Géza, a Veres P. úti Paplanház tulajdonosa nagy mennyiségű párnát juttatott el a Vöröskereszthez, majd pénzzel és szállítással segített az SZDSZ-nek. A
Gusztáv utcai ABC teljes megmaradt karácsonyi tej- és kenyérkészletét ingyen felajánlotta — az árut
még aznap sikerült kiszállítani. A
KIOSZ székházban rengeteget segített Kodolányi Jánosné, a Centenáriumi iskola pedagógusa. A kerületi MDF aktivistái 400 ezer forint
ára kötszert kaptak adományként a
RICp Kötszerművektől.
Ejtsünk szót azokról a családtagokról is, akik otthon tartották a
frontot, míg férjük, feleségük a gyűjtőhelyeken dolgozott, vagy éppen
egy segélyszállítmányt vitt veszélyek közepette. Egy biztos: soha
ilyen forgalmuk nem volt karácsony
napián a fenyőfa árusoknak. Sokan
csak a Szenteste közeledtével döbbentek rá, hogy a fáról megfeledkeztek...
Az akciók tovább tartottak az ünnep után is, de addigra a hivatalos
szervek jórészt átvették a kezdeményezést. A segélyekkel kapcsolatban néhányan ellenérzésüknek
is hangot adtak. Rajtunk pedig ki
segít — kérdezték.
Nos, remélem, soha nem kerülünk olyan helyzetbe, mint amilyenben a diktatúra által megnyomorított
Romániai népek voltak a forradalom első napjaiban.
Ferenci Zoltán

Megtörtént
a csoda

FORRADALOMNAK
Kovács Gellért gyergyószentmiklósi forradalmár volt
vendége a kerületi SZDSZ ülésének január 11 -én a Mosolygó
Antal művelődési házban.
Címerétől megfosztott román
lobogót és egy viseltes vöröskeresztes zászlót ajándékozott
a szervezetnek. Éltették, hogy
a falat díszítse majd, ha végre
sikerül valami helyiséget kapniuk...
A Helyi Hírek
önálló akciói

December 22-én este a Budataxi
35. számú gépkocsijával útnak indítottunk 140 ezer forint ára gyógyszer-kötszer szállítmányt. A szükséges anyagok összeállításában
dr. Dobóczi Éva orvos és a Rákosi
úti gyógyszertárból Mráz Gyuláné
kerületi főgyógyszerész és Nádori
Kálmánné szakasszisztens volt segítségünkre. A szállítmányt Nagy
Béla taxi-gépkocsivezető vitte Romániába, s másnap sértetlenül
visszatért.
December 23-án a kerület hét
boltjában gyűjtést indítottunk. (Éva
virágbort, János utcai ABC, Gusztáv utcai ABC, Éva cukrászda, Timur utcai ABC, Budapesti úti kisközórt, Vezér ABC.) A gyűjtésből
összejött pénzből karácson napján
zárás után megvásároltuk (kedvezményes áron) a János utcai ABC
megmaradt karácsonyi kenyérkészletét(1,5 mázsa). A küldeményt még aznap elszállították az
SZDSZ gyűjtőhelyéről.
A gyűjtést szilveszterig folytattuk.
Összegyűlt összesen 10 938,80 Ft.
Felvettük a kapcsolatot a Növényolajipari Vállalattal, ahonnan termelői áron vásárolunk mosószert —
nagy kiszerelésben — és azt a Vöröskereszt segítségével juttatjuk el
Romániába. (F)
SZILAS VENDÉGLŐ

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket
most felújított éttermünkbe és presszónkba.
Ajánlatunk:
Bő étel-, és italválaszték. Szolid árak!
Nyitvatartási presszó 9-02 óráig
étterem 12-22 óráig
pénteken, szombaton 03 óráig
SUPER DISCO
PROGRAM
Mindenkit szeretettel várunk
XVI. Rákosi út 108.

Az, amire annyian oly régen vártunk,
most valóra vált. A kegyetlen zsarnok, és
ravasz módon kifundált diktatúrája nincs
többé. A megnyomorított lelkű emberek
szinte szárnyalnak az örömtől a meggyötört arcok mosolyognak, a kezek magasba
lendülve mutatják: VIKTÓRIA—győzelem.
így vonul a 40-50 autóból álló konvoj
falvakon és városokon keresztül, ilyen lelkes emberek sorfala között. Szivünk szinte
torkunkban dobog, fantasztikus érzés kerít
hatalmába, amilyent talán 1956 októberében érzett az ember Magyarországon.
Most az intelmek ellenére is, akár a világ
végéig elvinnénk a küldeményeket. Félelem már nemigen van bennünk. Meghatódottság, öröm, lelkesedés annál több.
Visszük a segítséget a rászorulóknak.
Magyaroknak, akik nem lépték át a határt,
a határ lépte át őket. A népek önrendelkezési jogát hangoztató bókediktátumok ítélkeztek felettük, de őket nem kérdezték. A
hivatalos Magyarország sokáig nem vett
tudomást gondjaikról.
A Magyar Demokrata Fórum helyi szervezete is az elsők között látott hozzá az
adományok összegyűjtéséhez. Mivel elég
sok ruhanamű és élelmiszer gyűlt össze,
úgy határoztunk, hogy magunk visszük azt
ki.
Csatlakozott hozzánk volt tagtársunk,
aki ma a Kereszténydemokrata Néppárt kerületi szervezetének vezetője, s aki már
nyolc éve jár Erdélybe, segíti az ottaniakat.
Az ő autóját és utánfutóját egyházi adományok és a kerületi KlOSZ-tól kapott ötvenezer forintos utalványra vásárolt tartós élelmiszerek és szappan töltötték ki. Ezzel az
autóval Székely főidre, Kézdiszentlélekigjutottunk el, és őt plébánia között osztottuk el
az adományokat.
Négy autónk december 28-án reggel
Biharkeresztesnél csatlakozott az MDF országos szinten szervezett konvojához. Az
uticél Kolozsvár és Marosvásárhely volt.
Fiatal kerületi fuvarozókkal is találkoztunk,
akik Berettyóújfaluból vittek szállítmányt.
Mindenütt megható volt a fogadtatás, s
nemcsak az ottani emberek szemébe szökött könny.
örömük kimondhatatlan, de még nem
merik teljesen elhinni ezt a nagy szabadságot, hogy magyarul beszélhetnek, s falvaik, városaik nevét magyarul nevezhetik.
Gyerekeik magyarul tanulhatnak, s lesz
magyar rádió és televízióadás.
Az el szenvedett megaláztatások ellenére szivükben nincs harag és gyűlölet. Légfőként békességet szeretnének.
Úgy láttuk, hogy a kezdeti nehézségeken túljutva már nem is annyira a testi,
hanem lelki, szellemi táplálékra lesz szükségük. Tankönyvekre, mesekönyvekre,
szépirodalomra, szakkönyvekre és jó szóra, baráti kapcsolatra az anyaországbeliekkel.
Az eddigi adományokat köszönve most
azt kérjük, ebben segítsük őket. Az MDF az
iskoláknál szeretné megszervezni a könyvek összegyűjtését.
MDF XVI. kerületi Szervezete
1631 Bp. R. 73.

LAKÁSFELSZERELÉS * ÉPÍTŐANYAGOK * FESTEK
Veres Péter út 29.
****************************************4

AJTÓK, ABLAKOK, FŰRÉSZELT FAÁRUK,
HAZAI ÉS IMPORT CSEMPÉK, PADLÓBURKOLÓK,
FÜRDŐSZOBA GARNITÚRÁK, CSAPTELEPEK, FITTINGEK,
ÉPÍTŐANYAGOK, FESTÉKEK

NAGY VÁLASZTÉKBAN
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA IS KAPHATÓK
******************
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-17 óráig
szombaton 12 óráig
©18-37-382
Közületeket is kiszolgálunk

KONYHA — SHOW
Ezentúl minden hónapban
RECEPT:
néhány szóban mindarról,
— A téli, vitaminszegónyebb
ami a címmel kapcsolatba időszakra ajánlható aZÓLDSÉhozható, de leginkább a süt- GES CSIRKECOMB.
ni-főzni, illetve enni szerető
Zsíron pirított hagymával a
emberiségnek korra, nemre, sózott (akár darabolt) csirkesúlyra és pártállásra való te- combokat (4 db) kb. 10 percig
kintet nélkül ajánlja: BETTY
fedő alatt saját levében megAsztal: legfontosabb kelléke dinszteljük, majd 1 tasak vegyea családi, társasági életnek. Bár szöldséggel (zöldborsó, sárgaeléggé leszoktunk e célú hasz- répa, karfiol, zöldbab, esetleg
nálatáról, ideje újból felfedezni. gomba, vágott zöldpetrezselyem) összekeverve (fűszerek
Tessék elhinni megéri!
Bármilyen egyszerű is legyen ízlés szerint: vegeta, só, bors,
az az étel, ami rákerül, — ha piros arany, paradicsom-püré,
gondosan ügyelünk a tálalásra pici mustár, szerecsendió, ma— csodás lakomának tűnik joranna, pirospaprika, stb.) és 1
majd. Központi helye lehet dl vízzel felengedve, lábos vagy
egész életünknek, mellette min- tepsi tetejére alufóliázva, sütődent megbeszélhetünk, és be kb. 1 óra alatt közepes lánszürke hétköznapjaink is ün- gon készre sütjük.
neppé varázsolhatok általa.
Ha gombával készítjük, akkor
Jó tanácsok:
célszerű a gombát a hagymával
— ízletesebb és táplálóbb együtt előre dinsztelni.
Fogyasztható natúr, de tálallesz a bab, ha leöntjük első vízét
amint forrni kezd, és hideg víz- ható rizs, vagy burgonya köretzel ismét felöntve 3 kanál étola- tel is.
jat teszünk hozzá, meg egy késJÓ ÉTVÁGYAT!
hegynyi szódabikarbónát, és
(Fentiekkel
kapcsolatban
úgy főzzük tovább. (Nem bújik minden hasznos ötletet, tanáki a héjából és omlik mint a vaj.) csot és receptet szeretettel foKellékek készítése:
gad a cikk írója a Helyi Hírek
— Végy egy szép fényes, pi- szerkesztősége címén, előre is
ros almát, szúrj bele középre köszönettel!
egy 20 cm hosszú hurkapálcikát, melynek felső (1 cm mélyen
BETTY
bevágott) végébe névjegy
(H.H.1631.Bp. Pf. 109.)
nagyságú kartonlap kerül (díszíthető kézi rajzzal, matricával,
névvel), helyezd a tányér közepére és máris kész az ehető
ülésrend, avagy egy asztaldísz
a sok közül. (A lapocskán kívánható továbbá: KELLEMES KASzilveszter éjszakáján ünneRÁCSONY, BOLDOG ÚJÉV, pelte századik születésnapját
HÚSVÉT,
SZÜLETÉSNAP, özvegy Guti Istvánné a Szilas
NÉVNAP, HÁZASSÁGI ÉV- patak melletti Nagyvárad utcáFORDULÓ vagy. bármi, ami ban. Guti mama fogadta a csaszívből jövő.)
lád és az ismerősök jókívánságait, táncolt picit, (sikerrel próA 40 éves a XVI. kerület című bálkozott szilveszter éjszakáján
cikkünkben a kerület helytörté- a Lambadával), majd leült
netével foglalkozó részek Eőri csendben és elmerengett
Dénes kiváló kutatótól szár- hosszú életén.
maznak, a cikk külső szerzője a
Guti mama 1890 január elsemár megjelent anyagokat hasz- jén született Tolna megyében.
nálta forrásmunkának.
Nagy családot nevelt nehéz körülmények között, és mindig soÚjra megnyílt!
kat dolgozott. A család a két
* ÉJJEL-NAPPAL *
háború között cseléd-sorba
* Vegyeskereskedés *
süllyedt, és igen sok munka kel-

A Parlament döntése értelmében 1990 február 1-től
fizetendő a kamatadó. Mértéke 5 évnél régebben felvett kedvezményes hitelek után a törlesztőrészlet 50
%-a, 10 évné! régebbiek után a részlet 100 %-a.
A lebonyolításra a törvény az OTP-t kötelezi.
Az OTP XVI. kerületi fiókja januárban minden érintett
ügyfelét levélben megkeresi. A kiküldött értesítés alapos
felvilágosítást ad a kamatadó részleteiről, valamint arról,
hogy a fizetés alól kik és milyen teltételek mellett számíthatnak mentességre. Kérjük a levelet figyelmesen átolvasni.
Ügyfeleinknek a Jókai u. 1/B. alatti fiókban személyesen
készséggel adunk felvilágosítást.

A kamatadó - mint nevében is szerepel - adónak
minősül, és a fizetésről az állampolgár tartozik gondoskodni. Aki nem fizet, azzal szemben az APEH jár el. A
befizetéseket az OTP tartja nyilván, és az elmaradásokat számítógépes számlanyilvántartással összesíti.
Mindeki számlatulajdonos lesz, aki a kamatadó fizetésére kötelezett!
Az OTP értesítése mellett egy nyilatkozaMalálható. Az
önadózás értelmében a fizetendő összegről, az esetleges
mentességek figyelembevételével az adózónak kell nyilatkozni. Kérjük, hogy ügyeljenek a gondos kitöltésre és
visszaküldésre abban az esetben is, ha a kölcsön nem
adóköteles!

Az elmaradt befizetések behajtásáról az adóhatóság
jogosult gondoskodni!

A Tisztelt Ügyfeleknek okozott esetleges kellemetlenségekért az OTP XVI. kerületi fiókja semmiféle felelősséget nem
vállal, az ügyintézéssel csupán a reá háruló kötelezettségeket teljesíti.

OTPXVI. kerületi fiókja

Guti mama 100 éves

a Mátyásföld Repülőtéri HÉV megállóban
Veres Kfcr út 120. ilatt.

NON-STOP
Várjuk Kedves Vásárlóinkat
#**

„TOMI"
NON—STOP
Gumiklinika
Autóvillamosság
Cim:XVI. Árpádföld
Timur u. Fertály u.sarok
és Rákosi út 57.

KERTTULAJDONOSOK,
FIGYELEM!
Jó kereseti lehetőséget biztosítunk most beindult
CSIGATENYÉSZTÖ
részlegünknél
Várjuk érdeklődésüket részletes
tájékoztatóval.
TAKARÉKOS
KISSZÖVETKEZET
XX. Határu. J. fszí. 5.
Jel: 17-73-937 Szappanos Erzsébet
hétfő, szerda 3-6-ig.

INFORMÁCIÓK

Nyugati gyártmányú személygépkocsikhoz is készít kipufogódobot Cséplő Sándor műlett az újbóli felemelkedéshez. szerész Mátyásföldön, a FarDe végül sikerült, hála Guti ma- kasbab u. 10. alatt.
ma erejének és szorgalmának.
Hat fia és egy lánya született Csak taxisoknak vállal éjjelGuti mamának, és most a szü- nappalfelár nélkül gumijavítást
letésnapon 10 unokája és 14 a "TOMI" gumiklinika Árpádföldön a Timur u. és Fertály u.
dédunokája is köszöntötte.
- Dolgozni és szeretni - saroknál.
mondta Guti mama a hosszú Hétvégi kenyér és tej előrendeélet titkáról. - Egész életemben lést csütörtökig felvesznek a
csak dolgoztam. Most már el- Budapesi út 95. alatti közértvesztettem a látásomat, a hallá- ben.
somat, csak az életem maradt Manlkűrollók szakszerű köszömeg, amit a Jóistennek köszön- rülését is vállalja a gázos a
hetek.
Csömöri út és Rákóczi u. sarGuti mama sohasem do- kán.
hányzott, de szívesen vette, ha
a Papa mellette szívja a pipát. INGYENES szaktanácsadás fűNéha még mostanában is meg- téskorszerűsítéshez, épületgéiszik egy pohárka bort. Guti ma- pészeti munkákhoz napközben
ma legfontosabb szükséglete a GRAV1TAL kisszövetkezet
az, hogy szeressék. És ezzel — Csömöri út 108. alatti irodájábizonyíthatjuk — nem marad ban (tel: 18-38-743).
adósa a család. (F)
Kozmeológiai allergiapróbát is
végez magánrendelésén dr. Fehér Ágnes bőrgyógyász-közPálvölgyi Tibor
metológus
főorvos a Budapesfényképész
ti út 136. alatt (a Centenáriumi
1161. Csömöri út 117.
lakótelep mellett).
Telefon: 16-38-606
HÁZIKENYÉR,
pékáru és tészNyitva:
tafélék
kaphatók
a Jókai úti
hétfő-szerda-péntek: 14-18
péküzletben az OTP és a Rencsütörtök: 10-14
dőrség épülete között.

A Bekecs utcai iskola diákjai
nagyon szép, megható hangverseny rendezésével zárták
az évet. Két lelkes tanárnő
munkája és az iskola igazgató
támogatásával, a szereplő
gyerekek produkciójával, feledhetetlen, szép estét szereztek a megjelent szülőknek
és vendégeknek. A szeretet
és békesség jegyében elhangzott dalok, kórusművek
nagyon szépen csengtek a
gyerekek ajkán.
Jó volt látni a zsúfolt sorokat. A szülők, a vendégek tapsa, meghatottsága jutalmazta
a munka eredményét.
Szebényl Lajosné
Magánuszoda épül a Koszai
utcában, egy családi ház alagsorában. A tulajdonos vállalkozói formában kíván óvodások
és kisiskolások úszás-oktatásával foglalkozni.

Elnöki dicséretben részesültek a tanács gondozószolgálatának munkatársai
a kerületi Időskorúak érdekében végzett önfeláldozó
munkájukért, a karácsonyi
csomagok szétosztásában
és a ruhaosztásban való segítségükért.

EGY MONDATBAN
20-30 %-os árengedmény a Rákosi út 103. alatt a Vas-Műszaki
boltban január 15-től 30-lg.
Alacsony áron, bármilyen kiépítettséggel,
garanciával,
azonnal szállít XT, AT számítógépeket a MEGOLDÁS kisszövetkezet (tel: 16-41-658).
Mind a 12 hónap horoszkópja
kaphattó a TÉKA könyvesboltjában a Centenáriumi sétányon.
Az Éva cukrászda a Csömöri és
a György utca sarkán január
második felétől újra várja kedves vásárlóit.
Nyílászárók víz elleni szigetelesét is vállalja Kelemen László,
Árpádföld, Hámfa u. 5. alatt.
Csak éjszakai vásárlás esetén
számolnak 10-20 % felárat (este
8 és reggel 6 óra között) az újra
megnyílt éjjel-nappal közértben a Veres P. u. 120. alatt.
HIRDETŐ PARTNEREINK EZÚTON IS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNNAK KEDVES VÁSÁRLÓIKNAK ÉS ÜZLETFELEIKNEK!

VILÁG filmszínház
Rsztm. Ságvári utca 3. (A
Rákosi úti Szivárvány áruháznál)
Telefon: 16-38-480
JANUÁR
8-9. A MEDVE
12-14. KUTYÁM, JERRY
LEE
15-16. VÁMPÍROK
VELENCÉBEN
(16 éven felülieknek)
19-21. INDIANA JONES
ÉS AZ UTOLSÓ
KERESZTESLOVAG
22-23. A RÉMÜLET
ÉJSZAKÁJA
26-28.
BALEKOK 3/45-kor
FANTOMOK
AZ ÉJSZAKÁBAN 7-kor
29-30. TŐZSDECÁPÁK
Az előadások kezdése h5 és
7 órakor.
Pénztárnyitás fél 4-kor.
Szombat, vasárnap délután h3-kor
13-14. DZSUNGEL KÖNYVE
20-21. VILI A VERÉB
27-28. ZSOLDOSKATONA
Pónztárnyitás fél 2-kor.

IKARUS mozi
Mátyásföld, Margit u. 2.
Telefon: 18-31-146
11. GYILKOS NYOMOZÁS
15. HARMADIK TÍPUSÚ
TALÁLKOZÁSOK"
(18 órakor)

17. KUTYÁM, JERRY LEE
18. ÁSZOK ÁSZA

22. ŐSLÉNYEK ORSZÁGA
24. CSUPASZ PISZTOLY
25. INDIANA JONES
ÉS AZ UTOLSÓ
KERESZTESLOVAG
29. GONDOS BOCSOK
31. A RÁDIÓ ARANYKORA
Az előadások kezdete hétfőn
fél 6-kor, szerdán és csütörtökön féi 6 és fél 8 órakor.
MŰVELŐDÉSI HÁZ
Csömör. Szabadság u.
11. NE ÉBRESZD FEL
AZ ALVÓ ZSARUT
14.SZÖRNYECSKÉK
15. PINK FLOYD, A FAL
18. A RÁDIÓ ARANYKORA
21.NINDZSÁKHARCA
22. VESZEDELMES
VISZONYOK
25. BATMAN
28. AZ UTOLSÓ CSÁSZÁR
l-ll.
29. ORSZÁGÚTI DISCO
(ROAD HOUSE)

Február elején várhatóan megnyílik a Budapesti úti újonnan épült ABC, amely a Centenáriumi lakótelep második
ütemének, és a környező családi házas övezetnek az ellátását
megoldhatja. Várakozással és örömmel tudatjuk a hírt.

P á l y á z a t i
f e l h í v á s
A Helyi Hírek szerkesztősége pályázatot hirdet újságíráshoz értő, vagy kedvet érző személyek számára.
Pályázati feltételek: A jelentkező ismerje a XVI. kerületet, legyen híve a demokratikus változásoknak és rendelkezzen bizonyos íráskészséggel. Nem baj, ha kritikusan közelíti a jelenlegi hatalmi struktúrát, és nem fogadja
el eleve jónak azt, ami van. Külön előny, ha politikai vagy
gazdasági elképzelései is vannak, s hajlandó ezek önálló
megszervezésére. (A szerkesztőség az elképzelések megvalósítását egyetértés esetén természetesen segíti.)
A munkavégzés főfoglalkozásként vagy megbízásos alapon lehetséges. A munkaidő kötetlen, és kizárólag az elért
eredmény számít. Az anyagok leadása történhet kéziratban, hangszalagon vagy mágneslemezen.
A pályázatokat írásban kérjük a Helyi Hírek címére
küldeni (1631 Bp. Pf. 109.). A borítékra írják rá: PÁLYÁZAT. A beérkezett anyagokat bizalmasan kezeljük, és a
jelentkezőket értesítjük. Kivételes diszkréciót igénylő
eseteknél kérjük a részleteket megbeszélni a 18-40-289
telefonszámon Erdélyi Zsuzsával.
A Cavalloni Ferenc modellező SE. az egyetlen az országban, amely
nem az MHSZ kereteiben működik. Tagjai túlnyomórészt repülő-modelezéssel foglalkoznak, de található soraikban hajó-, és autómodellező is.
Kiváltó eredményeik nyomán négy repülő-modellező és egy hajómodellező első osztályú minősítéssel rendelkezik.
Az egyesület az Úttörőházban működik, s szeretettel várnak mindenkit,
aki érdeklődik a modellezés iránt. Megtalálhatók szerdán 17 órától, és
szombaton 15 órától.
M ÉG AKARJA VÉDENI házát, vagyonát? Vásároljon német juhászkutyát. Többszörösen győztes NSZK vérvonalú szülőktől származó kitűnő őrző-védő és házőrző
tulajdonságokkal rendelkező előnevelt és kölyök kutyák kaphatók. György u. 19.
PROKOB CSABA

Vezető beosztásba keres épületgépész kollégát a Gravitál kisszövetkezet. Olyan szakembert jelentkezését várják, aki megfelelő kapcsolatokkal
és munkaszerzési lehetőségekkel is rendelkezik. Cím: Csömöri út 108.
Tel: 18-38-743
Bővítette profilját a János utcai ABC. Élelmiszerek mellett immár játékokat, bútorokat, kerámiát és üvegárut is kínálnak a vásárlóközönségnek.

HOROSZKÓP
A Nap január 21-től a Vízöntő
csillagképben jár február 19-ig. A
Vízöntők igen jóérzésűek, melegszívűek. Igazi emberbarátok. Általában magasabb rendű embertípusnak tartják őket. A nagy felfedezők,
úttörők, misztikusok, lélekbúvárok
jegye ez.
Fogékonyak mindenre, ami új,
élen járnak a tudományok művelésében és fontos szerepetjátszanak
a művészetek területén. Altalánban
vezető szerepet játszanak, s adottságaiknál fogva jelentős eredményeket érhetnek el. Igen alkalmasak diplomatának, jó modorukkal,
megnyerő, kellemes stílusukkal
könnyen magukkal ragadják társaikat, barátaikat.
Emlékezőtehetségük igen jó, felfogó képességük átlagon felüli.
Mindig az értelem irányítja tetteiket,
általában igen határozottak, következetesek, kitartóan haladnak céljaik felé. Kevéssé befolyásolhatók,
elsősorban önmagukra hallgatnak.
A Vízöntő meglehetősen független típus, szüksége van bizonyos
fokú szabadságra még a házasságban is. Ha a partnere megértő, és
ezt biztosítja számára, akkor kapcsolatuk tartós és kellemes marad.
Általában stabil és jó házasságot
kötnek, választott társuk mellett jóban-rosszban kitartanak.
Kellemes társasági emberek, jó
és szívélyes házigazdák.

A Vízöntő jegyű nő érdekes, színes egyéniség. Bizarul öltözködik,
vonzódik a nem mindennapi tárgyakhoz és az érdekes emberekhez.
A vízöntő típus optimista alkat,
bár van hajlamuk egy kis melankóliárais. Sóvárgás, nosztalgiavalami
vagy valaki után, akit nem sikerült
elérniük, vagy egy cél meghiúsulása miatt, amely nem válhat valóra.
Romantikusak és idealisták, mégis
elsősorban az ész, az értelem és a
gyakorlatiasság irányítja tetteiket.
Mások gondjait megértik, beleérző
képességükrendkívüli. Szívesen és
ellenszolgáltatás nélkül segítenek a
bajbajutottakon, rájuk mindig lehet
számítani.
A Vízöntő jegyűek számára a
zöld szín, továbbá az ibolya és az
indigó kedvező. Szerencsés napjuk
a szombat, kaballisztikus számuk: 1
és 6. Szerencsekövük: férfiaknak a
sötétebb, nőknek a világosabb zafír, de illik e típushoz az opál és az
akvamarin is. Növényük az útifű,
kutyatej, viráguk az alpesi rózsa, az
orgona. Ha társat választanak, elsősorban az Ikrek és a Mérleg jegyűek jöhetnek számításba. Uralkodó bolygójuk az Uránusz és a
Szaturnusz.

Helyi
Hírek

F o r r ó tél a p e d a g ó g u s o k n á l
Meleg a hangulat a kerületi pedagógusok körében. Az elfojtott
indulatokat az hozta felszínre, hogy megkapták a „13. havi fizetésüket" — személyenként bruttó 1200 forintot.
Sztrájkfelhívás indult útnak az általános iskolákban, s január
elején még nem lehet tudni, mi lesz belőle. A sztrájkot nyílt levélben
támogatja az SZDSZ is, felszólítva a tanácsot az anyagi elszámolásra.
Míg Szabó Imre tanácselnök alapos elszámolást ígért, addig az
illetékes osztályvezető szerint ez csupán nagy vonalakban valósulhat meg. Holpert Lajosné a sztrájkfelhívásról nem értesült, és
szerinte sok értelme nincs, hiszen az idei költségvetésről még
semmit nem lehet tudni.
Mindeközben nyílt levelet köröz a reformszövetség, melynek
célja, hogy az iskolák, a pedagógusok közös erővel „szabaduljanak fel a jobbágysorból".

TISZTELT TANTESTÜLETEK!

Mi — egyszersmind szülők és kerületi lakosok — támogatjuk az
Önök sztrájkfelhívását!
Jól tudjuk, hogy mennyire fontos az a nevelő és áldozatos
munka, amelyet a pedagógusok a jövő érdekében tesznek. Ezt
pénzzel kifejezni nem lehet, de ez nem azt jelenti, hogy nem jár
érte fizetés csak alamizsna!
Az oktatás fejlődése egyetemes társadalmi érdek, ugyanakkor
alkotmányosan kell biztosítani az oktatási intézmények messzemenő önállóságát! Ragaszkodunk hozzá, hogy az iskolát ne lehessen alárendelni egyetlen politikai erő törekvéseinek sem!
A mi közös fegyverünk a NYILVÁNOSSÁG!
Éppen ezért: A Szabad Demokraták kerületi szervezete kéri a
Tanács választott testületét, hogy az 1989-ben kapott pénzalapról
(bevételről, kiadásról) hitelt érdemlően számoljon el! Ezt tegye
meg nyilvánosan és függessze ki a Tanács épületében! Ezen
kérésünknek még ebben az évben tegyen eleget!
Végezetül: Nem engedhetjük meg, hogy tovább folytatódjék az
embereket egymással szembeállító politika; hiszen a Tanács apparátusa megkapta a 13. havi fizetését, míg az igazán társadalmi
értéket teremtő pedagógusaink .13. havi fizetése" 1200 Ft bruttóban!
Ne felejtsük: ez a mi közös pénzünk, mi dolgoztunk meg érte.
Lássuk mire fordítódott!
Tisztelettel a Szabad Demokraták Szövetségének
XVI. kerületi szervezete

AUTÓSBOLT
LADA, TRABANT, WARTBURG,
SKODA, DACIA
alktarészek és felszerelési cikkek

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-17 óráig
szombaton 9-13 óráig.
Telefonügyelet: 12-25-063
Rákosszentmihály,
CB USB35 12-530
György utca 35.
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KISSZÖVETKEZETÜNK
+ + + VÁLLAL + -4> +
Épülettervezéseket engedélyezési eljárásokkal,

ÉPÜLETEK
Kivitelezését 4 felújítását 4 átalakítását
Mátyásföld, íjász u. 22.
« 18-38-252

Nyílt levél
A XVI.ker. Tanács illetékes szerveihez
és az oktatási Intézményekben dolgozó pedagógusokhoz!

A jelen időszakban az oktató-nevelő munka feltételeinek biztosítása egyre
nehezebb. A jövő évi költségvetési tervek a működést is kérdésessé teszik. A
Reformszövetség tagjai és az őket támogató pedagógusok szükségesnek
látják a helyzet alapos elemzését.
Nyugtalanítók a következők:
— Az alapfeladatok ellátásához nem lesz anyagi fedezet.
— Az e területnek biztosított erőforrások felhasználása nem elég ésszerű.
Például a pedagógiai kabinet fejlesztése nagyon sokba került, ugyanakkor az
oktatási intézményekben a feltételek nincsenek biztosítva a felkínált szolgáltatások fogadására. Ez így véleményünk szerint pazarlás.
— A GAMESZ javító, karbantartó részlegének szolgáltatásai nem kielégítő:
ék.
— A gyakran többféleképpen bejelentett és utólag mindig lefelé .igazított"
béremelés most sem fogja megoldani a katasztrofális lemaradás korrigálását,
miközben a közvéleményben többszörös béremelés tudatosul. Ez pedagógusellenes hangulatot eredményez.
— A bérmaradvány évenkénti bejelentése, miszerint a pedagógusok csak
az egészségügyiek által megtakarított pénzből juthatnak év végén jutalomhoz.
Tiltakozunk:
— Az oktatási, szociális és egészségügyi intézmények maradékelv alapján
történő működtetése, valamint annak hangoztatása ellen, hogy egymás pénzét
élik fel.
— Az egyre szaporodó „íróasztalok" ellen, amelyek szükségességéről nem
győződtünk meg.
Követeljük:
— A fenti területek rövid-, és hosszútávú fejlesztési elképzeléseinek, terveinek kidolgozását. A működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek
költségigényét az e területen dolgozók bevonásával vitassák meg, és a nyilvános vita után döntsenek. A végrehajtás ellenőrzését tegyék lehetővé.
— A bürokratikus intézményrendszer helyi leépítésére tegyenek konkrét
javaslatot.
Segítséget nyújtunk:
— A közvélemény megismerésében,
— a viták bonyolításában,
— a legitimitás felmérésében.
Levelünket nem személyes sérelmek motiválják, hanem a kerület művelődési, egészségügyi és szociális helyzete, annak jövője, a csőkkenő anyagi
eszközök átcsoportosításának szükségessége, a legfontosabb területek ellátásának biztosítása.
Akik a felhíváshoz csatlakozni kívánnak, írásos nyilatkozatot küldjenek a
Geisler Eta Általános Iskolába.
Reformszövetség
XVI.kerílleti pedagógus csoportja

Új

VAS MŰSZAKI ÜZLET

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

VÍZ-,

gáz-,

fűtéscsövek
Zárszerelvények
Szögacélok
Betonvasak
Huzalok
Fonatok

Fittingek
Szerelvények
Golyós szelepek
Radiátorok
Szegek
Csavarok
Zárak
Szerszámok

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

Időközi

DURROGÓ ÉVTIZED-FORDULÓ

választás

Két körzetben tartottak december 9-én időközi tanácstagi választást. A 47-es szavazókörben már félidőben látszott, hogy a
lakók érdektelensége miatt nem lesz eredmény. A 46-os körzetben
(János utca, Baross utca, György utca környéke), szinte biztosnak
látszott, hogy a választópolgárok 51 százaléka eljön szavazni.
Este 6 órakor viszont kiderült, hogy néhány szavazat hiányzik.
A szavazókör nyitvatartását egy órával meghosszabbították, s
végül a Baross utcában lakó Kozák Judit szavazatával meglett a
többség.
A 46-os választókörzet tanácstagja Mehlhoffer Péter SZDSZtag lett, aki személyében egyedül képviseli a tanácsban a keményen ellenzéki szervezetet. Az új tanácstag a Helyi Hírek kérdésére elmondta, hogy legfontosabb feladatnak a tanácsi munka
ellenőrzését tartja. A szerkesztőség szerint politikus lépés lenne
az ellenzéki tanácstagot beválasztani a tanács végrehajtó bizottságába.
KIVÁGTÁK A LIKAT
Bezárták a Zsélyi Aladár utcai pártházat. Tiltakozásul a Jókai lakótelep fiataljait összefogó
Lakótelepi Ifjúsági Klub (LIK)
aktivistái jelképesen megpróbálták lefoglalni a pártházat,
majd megelégedtek egy petíció
átadásával. A fiatalok szerencsére nem kerültek az utcára,
átmenetileg használhatják a
Mosolygó Antal művelődési házat. (Más kérdés, hányan járnak majd át Mátyásföldről Sashalomra.)
A pártház főbórlője, a DIT
szintén elköltözött. A Népfront-

Az utolsó roham

Az óév utolsó napjaiban megrohamozták az adósok a kerületi OTP fiókot, amikor híre
ment, hogy 25 százalékra csökkentik az egyösszegű visszafizetés után járó kedvezményt.
Csúcsidőben a sor az OTP-től
a Rendőrségig állt, de szerencsére sikerült elkerülni a hisztérikus jeleneteket.
Az idő előrehaladtával az
ügyfelek már csak igazolást
kaptak a befizetési szándékról,
melynek birtokában az ügyjet
áthúzódhatott az idei évre. Mint
a hitelosztályon megtudtuk,
több mint ezren rendezték tartozásukat még a kedvezőbb feltótelek mellett.

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

Közbiztonsági szempontból
nyugalmasan folyt a szilveszter
a XVI. kerületben. Mint a rendőrség ügyeletén megtudtuk,
semmi igazán rendkívüli esemény nem történt. Durrogtak a
petárdák mindenfelé, de ezt a
garázda cselekményt tettes híján nem követheti eljárás. Egy
lakótársnak az Emkénél ellopták a táskáját, s ezt valami rej-

Bár eleinte 300-ról volt szó, végül csak mintegy 120 dolgozó kapja meg munkakönyvét idén tavasszal az EMG-ben. Az
elbocsátás nem elsősorban a vezető állásúakra vonatkozik.

Cáfolat:
ELFÉRNEK

télyes ok miatt itt jelentette a
rendőrségen. Egy lakásból zavaros körülmények közepette
szilveszter éjszakáján eltűnt
200 darab lottószelvény. Egy
élelmiszerbolton megrongálták
a lakatot, de bejutni nem sikerült a tetteseknek. Történt még
autólopás, autófeltörés és rongálás, de ezek egyike sem számít már különlegességnek.

BENNE...

Telefon ügyben

A posta álláspontja lapzártáig
nem érkezett meg, így ígéreA decemberi számban közzétett helység-ügyekre reagálva dr. tünk ellenére nem tudjuk azt
Varga Mária főigazgatóhelyettes jelezte szerkesztőségünknek, közreadni. Események persze
hogy nem azért kérnek új épületet az SZTK-nak, mert a régiben történtek. A lakótelepi lakók fel„nem férnek el a magas színvonalú egészségügyi szolgáltatások". vetésére, miszerint nekik leA helyzet az, hogy összeomlófélben vannak az egészségügy gyen olcsóbb a telefon, a poskezelésében lévő egyéb épületek.
tánál elkülönített költségvetést
A főigazgatóhelyettes szerint az jelentene megoldást, ha a is készítettek. Kihoztak egy lakerületi pártszékházat alakítanák át egészségügyi célokra. Ezt a kótelepi telefonra mintegy 70
tanács vébe is támogatja.
ezer forintot... Ez vélhetően elAz erről szóló javaslat már régen elment a fővárosi tanácsra, lenreakció a Centenáriumi lakóamikor az egészségügy műszaki szakemberei bejárást tartottak a telepiek intézkedésére. Az
pártszékházban. Mint elmondták, az épület megfelelőnek látszik, Összefogás lakásszövetkezet
ám jelentős átalakításokat kell végrehajtani. A tudósító kérdésére ugyanis hosszú levelet írt Dervázolták az egészségügyi beruházások fajlagos költségeit is. Ezek zsi András miniszternek a teleszerint egy meglévő épület egészségügyi célú átalakítása 28 ezer fon ügyében. A levelet postázforintba kerül négyzetméterenként, egy új épület építése négyzet- ták — ez a példány még nem
méterenként 40 ezer forintba. A belső berendezés mindkét eset- került az asztalára —, de Varga
ben újabb 40 ezret tesz ki, négyzetméterre vetítve. Az ezer négy- Mária képviselő az egyik parlazetméteres pártház átalakítására jelenleg 13 millió forint áll rendel- menti ülésen személyesen is
kezésre. Hm!
átadott egy példányt a miniszA pártház nagytermét a tervek szerint az egészségügy meg- ternek. Derzsi András azt ígérhagyná kulturális célokra, s így az országban példátlan bérlőtársi te, hogy kivizsgálja az ügy részviszony jönne létre. Ugyancsak a jövendőbeli SZTK épületében leteit.
maradna a Camera Hungarica fedőnevű „kábeltóvó társaság",
Az óév utolsó napjaiban —
mely nagyratörő terveket fontolgat, eddig látható eredmény nélkül. másodszori nekifutásra — aláAz egészségügy átvenné a pártház néhány régi alkalmazottját is. írták a szerződést a tanács és a
posta képviselői. (A szerződésLapunk megjelenésének időpontjában már javában folyik a
kötésen a Centenáriumi lakótenépszámlálás. 255 számlálóbiztos a kerületben felkeres minlep egy megbízottja is jelen
den lakóhelyet, és kitöltik a személyekre és lakásokra vonatkovolt.) A posta közben telepíti a
zó kérdőíveket. Túlnyomórészt alap-összeírás folyik, de sokakkonténereket, és folytatja a műhoz kopogtatnak be az úgynevezett reprezentatív népszámláló
szaki munkálatokat.
ívekkel. Ez utóbbi igen részletes kérdéseket tartalmaz, s szinte
Jó hír, hogy nem változtak az
súrolja a személyiségi jogok problémáját. Megnyugtató, hogy
OTP hitelfeltételei. Tudnivaló,
bár a kérdésekre kötelező válaszolni, a kérdezőbiztosnak a
hogy a négyezer igénylő többszóbeli válaszokat ellenőrzés nélkül kell elfogadnia!
sége OTP hitel segítségével kíA népszámlálás időtartama alatt a kerületi népszámláló iroda
vánja kifizetni az előleg és a
folyamatos ügyeletet tart. Elérhetők a 18-31-326-os közvetlen
bruttó ár közötti különbözetet. A
számon, illetve a 16-37-240/100 melléken hétköznapokon 8-19
várható hiteligény kerületi szinóráig, hétvégeken 8-14 óráig.
ten meghaladja a 150 millió forintot, és a hitelfeltételek változása nagyon bizonytalanná tette volna a telefon akciót.
A sötétítőfüggönyök ideje régen lejárt
A választott színben mindenféle nyílászáróra

RELUXA
Fém és alumínium a mai áron kapható
Közvetlenül a készítőtől:
TÜLEJÓZSEFNÉ
Rákosszentmihály, Gusztáv u. 101.
Korszertí, divatos, szép és esztétikus. Védő,
árnyékoló hatása kiváló. Színtartó!
Szakszerű kisipari munka,
hozzáértő szerelés!

A tanácselnök egyetért

Intézkedést ígért Szabó Imre tanácselnök a Naplás tóval kapcsolatban született nyílt levélre, melynek
tartalmával mint kerületi lakos is
egyetért, ós igyekszik mindent elkövetni a Naplás tó megmentése érdekében.

Helyi
Hírek

HELYI HÍREK SZERKESZTŐSÉGE

Ugyanezért raÖrömmel vetgadtam tollat.
tem, s mindig figyel- Címzett:
A HELYI HÍREK
Személyemre
olvasom
A Helyi Hírek 1989, novemberi számában „Az Isteni Szeretet Leányai kontra mesen
vonatkozóan
is
KÖJÁL — Kié lesz a Sasvár utcai iskola" cfmmel megjelent írásukra még nem lapjukat, melynek
Szerkesztősége?.
reagáltunk. A decemberi számban közölteket azonban már nem hagyhatjuk fejléce hirdeti .hite- Ferenci Zoltán szerkesztő „érdekes", de nem
„hiteles" hírt kapszó nélkül, mivel azt (rták, hogy „Az Isteni Szeretet Leányai Apácarenddel les, független, értam a „Nem hívják
dekes". Számomra
szemben kiütéssel győz a KÖJÁL: egyszerűen beköltöznek az épületbe."
AXVI.kér. Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat a Sasvár u.-i iskolaépü- is több, érdekes hír jelent meg előző vissza a tanácselnök-helyettest" című
letért nem szállt ringbe, oda a XVI. kerületi tanács vezetőinek utasítására számaikban, közöttük olyan is, cikkben. Igaz, üzenetet is tartalmaz (a
költöztetnek be bennünket az északpesti kerületek mezőgazdasági osztályá- amellyel kapcsolatban korábban sze- választóimtól, az újságírótól? — nem
val és a családvédelmi csoporttal együtt. Áttelepítésünket egyáltalán nem mélyesen is volt alkalmam elmondani tudom) a cikk utolsó mondaÖnnek véleményemet. Igaz, azok ta:,...egyelőre nem indítottak visszaérezzük az „Isteni Szeretet Leányaival" szembeni kiütéses győzelemnek.
Kérjük a fentiek közlését, tekintettel arra, hogy cikkeik a XVI. kerületi nem lehettek túl érdekesek, mert be- hívásiakciót...".
Ezért erre reagálva is elmondhaKözegészségügyi Járványügyi Szolgálattal szembeni hangulatkeltésnek is lőlük csak egy-egy gondolat fogalmazódott meg az azt követő számokban, tom: 24 éve dolgozom. Azóta mindvéfelfoghatók.
Üdvözlettel: aXVI.ker. Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat Vezetője és és sajnos nem is mindig egészen pon- gig a kerületben a kerületet szolgáltosan. Ezt csupán azért említem, tam, s örülök, hogy ezt tehettem. E
Dolgozói
hogy óvjam attól Önöket is — amit ma munkakörömben és egy körzet taAz Isteni Szeretet mentsen meg bennünket attól, hogy hangulatot keltsünk a KÖJÁL mindenki mindenkinek tanácsol (jog- nácstagjaként is ugyanazt tettem és
ellen — világszínvonalú előírásaik miatt haragszanak rájuk éneikül is elegen. Ha viszont gal) — nehogy az újság egyik jellem- teszem ma is: szolgáltam és szolgáigaz, amit a művelődési miniszter a tévében újólag megerősített, tehát ha valóban
visszakapják az egyházak az általuk igényelt ingatlanokat, akkor a KÖJÁL-nak,beköltőz- zője, a „hitelesség" csorbát szenved- lom a kerület, a kerület lakosságának
érdekét. Azt, hogy hogyan tettem és
jen.
ködő szomszédaival egyetemben rövidesen ismét hurcolkodni kell.
teszem, megítélhető, és a megmérettetést vállalom is, választókörzetemGyőző autójavító, tagja: Marián SánVEZETŐSÉG
VÁLASZTÁS
dorné női szabó lett.
A küldött-taggyűlés nyílt szavazásALANYI
A
KISIPAROSOKNÁL
sal választotta meg középszervezeti
JOGON...
A KIOSZ XVI. kerületi alapszerve- ben még harcosabban képviselik a küldöttnek: Dávid Péter villanyszerezet legutóbbi küldött-taggyűlését kisiparosok érdekeit, majd ismertette lő, Farkas Tamás személyszállító, Gál
Az MSZP XVI. kerületben lévő
Szabó Géza alapszervezeti elnök nyi- az iparosgyűlési elnökválasztások Károly RTV műszerész, Gubán tagjai 1989. december 8.-án tartotGyörgy zománcozó, Juhász Lajos tetotta meg. Üdvözölte az iparosgyűlé- eredményét.
ták első összevont taggyűlésüket,
Az alapszervezet új elnökségének herfuvarozó, Karászi Zoltán személy- melynek napirendjei: tájékoztató a
seken megválasztott új, továbbá a
lejárt mandátumú küldötteket, vala- névsora: Építőipari szakosztály: Lady szállító, Kázmér József töltőtoll-javító, kongresszus óta végzett munkámint Hefter József budapesti elnököt Sándor üvegező, Vasipari szakosz- dr.Kiss Elemérné műbeszövő, Lady ról,a kerületi Szocialista Párt-szerés Molnár József nyugállományú or- tály: Gál Károly RTV műszerész, Vil- Sándor üvegező, Majthónyi Mihálynó vezet kialakítása, meghatározása,
szágos elnököt. Külön köszöntötte a lanyszerelő szakosztály: Dávid Péter kasírozó, Mihályi Rudolf né gyermek- a kerületi MSZP vezető testületélegidősebb és legfiatalabb iparost: villanyszerelő, Autójavító szakosz- ruha készítő, Pálvölgyi Tibor fényké- nek megválasztása.
Schach Gábor üvegezőt és Garay tály: Szabó Géza autójavító, Teherfu- pész, Stefkó Lajos víz-gázszerelő,
A tájékoztatóban, majd a hozzáZsolt kötöttáru összeállítót.
varozói szakosztály: Thiry Ernő teher- Szabó Géza autójavító, Szabó Sán- szólásokban a párt szerveződésédor
villanyszerelő,
Thiry
Ernő
teherfuA küldött-taggyűlésnek kettős fel- fuvarozó, Ruházati szakosztály: Miről, szervezéséről, az új párt és a
adatavolt; egyrészt az alapszerveze- hályi Rudolfné gyermekruha készítő, varozó kisiparosokat.
Országos küldött lett: Csizmadi Ist- fiatalok, NI. munkások kapcsolatáti vezetőség és a fegyelmi bizottság Vegyesipari szakosztály: Majthényi
ról, a vagyoni helyzetről és az elköbeszámolójának, az alapszabálynak Mihályné kasírozó, Egészségügyi és ván szippantós, Dávid Péter villanyvetkezendő választásokról esett
és a választási szabályzatnak megvi- Szolgáltató szakosztály: Pálvölgyi Ti- szerelő, Szabó Géza autójavító kisi- szó. Ezt követően került sor az
tatása, másrészt az alapszervezeti bor fényképész,
Személyszállító paros.
A Fegyelmi Bizottság összetétele. MSZP kerületi Elnökségének megtestületek, tisztségviselők és közép- szakosztály: Farkas Tamás személyElnök: Puskár Mihály lakatos, elnök- választására.
szervezeti küldöttek megválasztása.
szállító.
A kerületi pártelnök Kocsis LászZalavári István titkár beszámolójáA jelölőbizottság munkájáról Majt- helyettes: Burka Vilmos karosszéria ló (szakoktató, fényképész kisipaban és a tíz felszólaló hozzászólásá- hényi Mihályné elnök adott tájékoz- lakatos, tagok: Berki Jánosné kötőros, rákosszentmihályi lakos) lett.
ban döntő hangsúlyt kapott, hogy a tatót. A bizottság a küldöttekkel és a hurkoló, Fülöp Ferenc lakatos, Gla- Az elnökség tagjai társadalmi munvák
Istvánné
női
szabó,
Huszár
LaKlOSZ-nak nem szabad osztódnia, kisiparosokkal történt beszélgetések
kában végzik feladataikat. A pártfóegységesnek kell maradnia. Haszét- alapján alakította ki személyi javasla- josné szűcs, Karászi Zoltán személyrum döntése értelmében mandátuforgácsolódik a szervezet akkor nem tait. Berki János, a mandátumvizsgá- szállító kisiparos.
Az új elnökség alakuló ülésén Za- muk visszahívásukig, illetve a köképes eredményeket elérni az ipa- ló bizottság elnöke jelentésében
lavári
Istvánt megbízta a titkári teen- vetkező MSZP kongresszusig szól.
rosság érdekében.
megállapította, hogy a 81 alapszerA kerületi Szocialista
Párt
A taggyűlés második részében ke- vezeti küldött közül 61 vett részt a dők ellátásával, aki mint titkár közép- együttműködést ajánl minden olyan
rült sor az alapszervezeti választásra, küldött-taggyűlésen, így az határo- szervezeti küldött is lett.
Az elnökség határozata szerint az politikai erőnek, amelyik síkra száll
melynek levezető elnöke Tőzsér Ernő zatképes.
alapszervezetet
a Budapesti Elnök- az erőszak politikájának megakanyugalmazott titkár volt. Felhívta a fiA titkos szavazás eredményét Kaségben
Szabó
Géza
alapszervezeti dályozásáért, a szabad tanácsi és
gyelmet, hogy olyan kisiparosokat rába Pálnó, a szavazatszedő bizottparlamenti választások megszerválasszanak a küldöttek, akik a jövő- ság elnökhelyettese ismertette; mely elnök képviseli majd. Szabó Géza a
vezéséért, az állampolgári szabadszerint az alapszervezet elnöke: Sza- küldött-taggyűlés elé terjesztette az
ságjogok maradéktalan érvényesíbó Géza autójavító, alelnöke: Dávid 1990. évi költségvetést, mélyet a kül- téséért, a különféle politikai szervedöttek
egyhangúlag
elfogadtak.
BeMagánvállalkozók
Péter villanyszerelő, a Felügyelő Bizetek és irányzatok szabad versenzottság elnöke: Szőke László műsze- jelentette továbbá, hogy az elnökség
számítógépes
Tőzsér Ernőt kérte fel az elnökségi géséért, a tanácsi önkormányzat, a
rész,
elnökhelyettese:
Szeleczky
könyvvezetése,
szóvivői tiszt betöltésére. Végezetül a területi önigazgatás kibontakoztaadóbevallás készítése
küldött-taggyűlés megvitatta a KI- tásáért, a munkavállalók, a bérből
OSZ Alapszabály és Választási Sza- és fizetésből élők politikai és gazhétköznapokon 9-17 óráig.
MEGNYÍLT AZ OTP
bályzatát, melyet az előterjesztett for- dasági érdekeinek képviseletéért.
Mátyásföld,
MSZP XVI. kerületi Elnöksége
mában megszavazott.
(T)

Bökényföldi út 6.

SASHALMI
KIRENDELTSÉGE

Órajavítás

Minden típusú órák javítása
garanciával — rövid határidőre.
Elemcsere
Garanciális órák javítása
VALENTI ÓRÁS
Centenáriumi sétány üzletsor 10.
Nyitva hétköznapokon 10-18 óráig

Helyi
Hírek

1163, Veres P. u.41.
Nyitva:
HétfS-cílUSrtök: 8-16
Péntek 8-13
Szombaton zárva

Üzletágainkkal készséggel állunk
ügyfeleink rendelkezésére

l
>
»
>

kSnyvesbetétek
csekkbefizetések
értékpapírok
gépkocsi előjegyzések

KIPUFOGÓDOBOK
CSÖVEK
készítése, szerelése
LADA, DACIA és
nyugati gyártmányú
gépjárművekhez

CSÉPLŐ SÁNDOR mech. műszerész
1165 Bp. Farkasbab u. 10.

ben is. Mindig nyílt kártyával, tiszta
lapokkal Játszom". Csak így tudok
dolgozni, élni. Mindenki szemébe
tiszta tekintettel nézek, bárki elé tiszta
lelkiismerettel állok, de szemtőlszembe.
Ezt várom másoktól is.
Ezt vállaltam, ezt igyekszem teljesíteni, de senki ellenében nem szeretném tenni. Addig viszont, míg úgy
érzem, valamint mások bizalma és
erőm bírja, hogy a közösség számára
dolgozhatok, teszem feladatomat.
Nem tovább.
Ami az erőmet illeti, jelenleg még
van, mégha olykor elfárad is az ember. (Hogy mitől? Legyen a vendégem egy hétig!) Beteg pedig —a megszállottságon túl — nem vagyok, még
betegállományban sem voltam.
Ha lehet és van szabadidőm, általában este és éjjel focizom és teniszezem. A fölös energiámat én ott vezetem le és ezzel gyűröm le az idegi
fáradtságot.
Szeretnék ezentúl egyéb, cikkben
szereplő megállapításokra is reagálni.
— A Pálya utcai lakótelep csak egy
része választókörzetemnek.
— A tisztség és tanácstagság bár
összefügg, de tisztségviselőként hatvanegy tanácstagi körzet (tehát az
egész kerület) kell, hogy a „kedvesem" legyen, tanácstagként pedig
csak az az egy. Ugye tudathasadásos
helyzet!
—Valóban nem volt üzlet a tanácstagi körzetben 1987-ig, s tanácstagi
működésem alatt sikerült találni vállalkozót — tanácsi pénzek hiányában

— az élelmiszer-, a húsbolt és zöldségüzlet létesítésére.
A bezárás pedig már rajtam és a
tanácson túlnövő dolog, piaci viszonyok kérdése. Tehát bárki vállalkozhat. Várjuk, ezügyben segítjük a jelentkezőket, hogy jó ellátás legyen.
Sajnos csak ennyi a lehetőségünk.
— A közlekedés területén: a 131es autóbuszvonal kialakítása néhány
lakótárs segítségével szintén tanácstagi ténykedésem alatt valósult meg
— egyedüli új járatként a kerületben.
— A cikkben hiányolt válaszlevéllel
kapcsolatban szeretném tájékoztatni
Önt is, és az érintett lakókat is: a Pálya
utcai 1001. épület társasház-közössége levelére V. hó 8-án a Műszaki
osztály helyettes vezetője szóban tájékoztatta lépésünkről a közös képviselőt, melyet „tudomásul vettem"
megjegyzéssel alá is írt.
A fenti intézkedés nyomán a Fővárosi Forgalomtechnikai Főosztály pedig V. hó 18-i keltezéssel írásban is
válaszolt, s a szakmailag indokolt kérdésekben intézkedett is.
Ezeken kívül van még egy s más,
ami a körzetben megvalósult, igaz
olyan is, ami nem. De ez nem tanácstagi beszámoló, csak a cikkre reagáló
néhány gondolat.
Tisztelt Ferenci Zoltán!
Ennyi a választókörzetemről és a
rólam szóló objektív valóság — mégha nem is tartalmaz szenzációt, érdekességet. Ha ennek ellenére mégis
van rá lehetőség, akkor ezúton is kérem a valós és hiteles tájékoztatást, s
e levél közlését a következő számukban.
Tisztelettel:
Pethő Gábor

É L E T Ú T
Pethő Gábor 1947-ben született Budapesten. 1965-től
1971 -ig az Ikarusban dolgozott,
eredeti
foglalkozása
szerszámkészítő. 21 évesen lépett
be a pártba, majd 24 éves korá-

•••"•
Újra
megnyílt
r
a HORDÓ VENDÉGLŐ
házias ételekkel
Rendezvényeket is vállalunk

N y i t v a
12-23-ig

tói a XVI. kerületi KISZ Bizottság munkatársa lett. Három
éven át szervező titkári munkát
végzett, majd 1973-tól a KISZ
Bizottság titkára.
31 éves korában iskolázzák
be a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Főiskolájának
nappali tagozatára, ahol 1981ben szerez diplomát. Ezután
kerül át az MSZMP XVI. kerületi
Bizottságára. Előbb politikai
munkatárs, 1983-tól pedig a
gazd. pol. munkaterület felelőse. Innen kerül 1986-ban a tanácselnök-helyettesi székbe.

Nem hívják vissza a tanácselnök-helyettest
(Megjelent a H.H. novemberi számában)
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 találhatok. 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 Z T E L T

s az idén már több súlyos gyalogosbaleset 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)

P E T H Ó

Elnézést, hogy betegnek véltem,
amikor az egész tanács az Ön állapotáért aggódott. Bizonyára tévedtem a betegállományt illetően.
Mit válaszolhatnék még hosszú
levelére...? Tényleg beszélgettünk
egyszer, de nem jutottunk közös
nevezőre. Valahogy nem vagyunk
egyformák. Ha én tanácstag lennék, és a körzetemben gázolnának
valakit halálra, akkor a tohonya illetékesekre borítanám az asztalt, és
sajátkezűleg festeném fel a zebrát.
Ön zokszó nélkül elfogadja, ha a
szakmailag indokolt intézkedések
között nem szerepel a gyalogátkelőhelylétesítése.
Volt szerencsém látni azt a levelet, melyet a telefonigénylőknek
küldtek. Akkor még csak néhány
példányban létezett. Figyelmeztettem a levél fogalmazási hibáira, és

G Á B O R

felajánlottam, hogy segítek a közérthető átfogalmazásban. Ezt olyan
fölényes mosollyal utasította viszsza, mint aki nagy bölcseletek tudója. Suta fogalmazványával végül sikerült a befizetők százait sorba állítani az OTP előtt.
Van tehát nekem is véleményem,
jóllehet a cikkben azt fogalmaztam
meg, amit a választókörzetében elmondtak. S hogy visszahívják-e,
vagy sem...? Ez csupán elhatározás kérdése. Hiszen Ön is tudja,
hogy aki pár estét rászán, az ott
összegyűjti az aláírásokat. S ha ezt
nem kezdte el eddig valamelyik ellenzéki szervezet, az csak annak
köszönhető, hogy kímélni akarják
az embereket a gyakori szavazástól.
Mert ők ügyelnek a választókra.
És Ön?
Ferenci Zoltán

Egy választás története
Az 1985-ös tanácstagi választás egyik jelöltjét, Varga
László tanárt a választást
megelőzően behívatják a kerületi pártbizottságra. Párnázott ajtó mögött felszólítják,
hogy lépjen vissza, mert

KAROSSZÉRIA
ÉS JÁRMŰGYÁR
jó kereseti lehetőséggel felvételre keres
karosszéria lakatost
l autóvillamossági szerelőt
hegesztőt
l galvanizálót
autófényezőt
l nyomdaipari kötészeti
esztergályost
vágót
valamint
szerelői munkára betanított munkásokat
Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon
IKARUS Bp. XVI. Mátyásföld, Margit u. 2.
Munkaertffelvétel telefonon: 16-36-440/1381 m.
18-38-550/1381 m.

„Pethő elvtársnak kell a hely". A
tanár visszalép,de az új jelölt
nem nyeri el a választók bizalmát, és a választást elveszíti
így Pethő Gábornak egyelőre mégsincs helye. 1986 január 16-án rendkívüli tanácsülést hívnak össze, ahol megszavaztatják a vébe javaslatát
a tanácstagi körzetek módosításáról.
így létesül egy új körzet a
Rigó-Pálya utcai lakótelepen
és környékén. Bár a tanácsülésen 600 választópolgár letelepedésével indokolják a döntést, a február 22-ei választáson 405-en kerülnek lajstromba, s Pethő Gábor 193 szavazattal válik tanácstaggá.
Beiktatására az 1986 április
17-ei tanácsülésen került sor,
melyre az egyik résztvevő röviden így emlékezett: , Jött
Pethő, mint az üstökös..." Első
napirendi pontként beiktatták
az új tanácstagot, második napirendként
pedig
azonnal
megválasztották elnökhelyettesnek.

.Felháborodom tehát vagyok"

KÖZMŰVELŐDÉSTÖRTÉNET
„Népköztársaságunk biztosítja állampolgárainak a művelődéshez való jogot
és gondoskodik művelődésük lehetőségeiről." (Bevezető rész)... „A közművelődés támogatása minden vezetőnek kötelessége." (42. bekezdés)..., „A lakóhelyen a közművelődési tevékenység feltételeiről elsősorban a tanácsok kötelesek
gondoskodni." (13.)..., „A művelődési
otthonok és a közművelődési könyvtárak
a közművelődés helyi... alapintézményei." (23..1. bekezdés)

Az idézetek az 1976. évi V. tőrvényből valók, amely a Közművelődési Törvény nevet viselte. Erre természetesen ma már nem hivatkozik senki, de akkor ez törvény volt és és
sokan hittek, hittünk benne, hivatkoztunk rá, harcoltunk vele a kultúra feltételeinek javításáért. Lássuk & tényeket az elmúlt húsz évből részletezés, elemzés és kommentár nélkül.

Cinkotán megszüntették a Kossuth
Művelődési Otthont, „életveszélyes
állapota" miatt, annak ellenére, hogy
a Fővárosi Tanács támogatást ígért
rendbehozatalára. Évek óta az MHSZ
egy részlege működik benne. A Cinkota Mozit bezárta a Budapest Film
Vállalat, mert „nem gazdaságos".
Sashalmon a HÉV megállójától két
percre, a Kerepesi — jelenleg Veres
Péter — úton megszűnt a Munkásklub, épületét egy ruhaipari szövetkezet kapta meg. A Mikszáth Mozi helyén körzeti MSZMP Székház épült. A
Sashalmi Művelődési Teremből Club
Vendéglő lett. Az EMG Klubja éveken
át jól működött, most üresen áll. Mátyásföldön a Petőfi kertben a Natasa
Vendéglő mellett lévő helyiség funkciója többször változott: közművelődési
terem, könyvtár, óvoda, majd újra
közművelődési terem — jeneleg bérbeadva.
Rákosszentmihályon, a Csömöri
úton, a lakosság és különböző szervezetek összefogásával épült Mosolygó Antal Művelődési Ház lebontásra került, azzal az ígérettel, hogy
majd újjáépítik. A Fővárosi Tanács új-

ra többmillió forintot ajánlott fel az
építkezéshez. Az intézmény ezután
tizenöt évig bérelt helyiségekben,
nyomorúságos tanyasi körülmények
között működött, de felépítésére nem
került sor. A kerületi tanács körülbelül
két éwel ezelőtt úgy oldotta meg a
problémát, hogy átadta a Thököly úti
iskola épületét a művelődési háznak.
Rákosszentmihály azonban nem kapta vissza közösségi házát.
Árpádföldön, a lakosságtól elzárt
MSZMP helyiségen kívül nem volt
semmiféle közösségi terem. A Bekecs utcai általános iskola áldozatos
munkájának köszönhető, hogy ezen
a településen megindulhatott a kulturális élet; kiállításokkal, klubokkal,
gyermekfoglalkozásokkal.
Az egész időszakban csak az Ikarus Művelődési Központ és az Úttörőház tudott folyamatosan talpon maradni, igaz, nehéz körülmények között, nagy erőfeszítésekkel.
Egy adat még az ifjúsági közösségekről: volt idő amikor nyolc-tíz ifjúsági klub működött a kerületben, ma
három-négy.
Az átadott, leromlott, megszüntetett intézményekre azt mondták a
döntéshozók, hogy „kultúristállók"
nem alkalmasak művelődési célra. Ez
az érv azonban azért hibás, mert nem
a lakosság csinált a helyisegekből istállót, hanem a művelődési feltételek
hiánya, a rendszeres karbantartás elmaradása.
Magam is felelős vagyok a kultúra
kerületi leépüléséért, bár sohasem
voltam döntéshelyzetben. De lavírozás, taktikázás, kompromisszum-keresés helyett hangosabban kellett volna kiabálni — és mindenkinek hangosabban kellett volna kiabálnia!
Ha nincsenek közösségi termek,
nem lehetnek közösségek, vagy ha
mégis, rövid idő múlva elhalnak. Ha a
helyi társadalomban nincsenek közösségek, a társadalom szétesik,
vagy nem szerveződik valódi társadalommá, s lakói magányosak, ingerültek, elszigeteltek, kiszolgáltatottak,
döntésképtelenek lesznek
Prém János

APRÓHIRDETÉSEK
KIADÓ 45 nm-es nagyablakos szuterón, esetleg üzlet céljára is, főútvonalon lévő sarokházban. Telefonhasználat megoldható. Baross G.
u. 21. Telefon: 16-38-024 Olajos László
GYED-EN LÉVŐ kismama munkát — bedolgozást — vállal, délután 3-tól házon kívül is.
Minden lehetőség érdekel. XVI. Szénás u. 49.
Szitvásiné
Az ÁLLAMI BIZTOSÍTÓNÁL 1989 december
15-én megtartott sorsoláson, melyen az 1989
augusztus 1-ig megkötött új Családi Otthon
biztosítások vettek részt, XVI. kerületi ügyfelünk 5 000 forintos ajándékutalványt nyert.
Minden kedves ügyfelünknek boldog új évet
kívánunk. Kezdje az új évet új biztosítással.

ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ

JÓ KERESETI LEHETŐSÉGGEL felveszünk
esztergályost és maróst. Érdeklődni lehet: Rákosszentmihály, Akácfa u. 43-45.
FÉNYMÁSOLÁS, SOKSZOROSÍTÁS A3-A4
méretben azonal megvárható. Nyitvatartás
hétköznapokon 9-17 óráig. 1165 Bókényföldiú. 6.
IPAROSOK, KERESKEDŐK könyvvitelének
számítógépes adatfeldolgozása. Adóbevallás, rezsiórabér készítés. Nyitvatartás hétköznapokon 9-17 óráig. 1165 Bökényföldi u. 6.

Helyi
Hírek

DIÁKTOLLAL-GYEREKSZÁJ

Kedves Gyerekek!

Biztosan mindnyájatokkal történt már valami érdekes esemény otthon,
az iskolában, vagy bárhol, amit szeretnétek mindenkinek elmesélni, világgá kiáltani.
Velem is állandóan történik valami! Helyet kértem hát magamnak és
egyben mindnyájatoknak a Helyi Hírekben. Minden hónapban megjelenik
majd valamelyikünk története, de természetesen az, amelyik a legérdekesebb lesz. Itt elmondható minden, ami a szíveteket nyomja, amin nevetni
lehet, de minden olyan dolog is, amit csak szeretnétek megtörténtté tenni,
amiről álmodoztok, amit terveztek, ha nagyok lesztek.
Ragadjatok hát tollat, küldjétek írásaitokat a Helyi Hírek szerkesztőségébe (1631 Bp. R. 109.) GEORG részére és azután már csak az a
dolgotok, hogy megvegyétek a HH-t, amiből kiderül, melyikőtök a tárgyhavi
újságíró! Lehet álnevet is használni, ha kellemetlen lenne számotokra saját
néven írni.
BEMUTATKOZOM: GEORG vagyok, fiú és negyedikes. Elsőben, másodikban kitűnő voltam, most csak súrolom a jelest.
Nagyon szeretem a szüléimet, de mi egy bolond család vagyunk!
Rohanunk az élettel, senkinek semmire sincs ideje, de mégis jut mindenre!
Az otthonunk egy átjáróház. Ezt néha kicsit utálom, de azért érdekes is.
Olvasunk is sokat, most meg már írunk is, én is és az Anyukám is. Pont ez
szülte első viccemet, íme:
SÜKET AZ ANYUKÁM
Mondom neki este:
— Nagyere, te rovatiról
—Mi? Hogy én rohadt író?
— Dehogyis Te süket!RÓVA TÍRÓ!
Következő számunkban egy igazi tanárról szeretnék írni, azt hiszem a
fél kerület ismeri. Neve csak egyszerűen „PÉTER-BÁ", várok róla mielőbb
minden érdekes sztorit a cikkben közölt címre. Sziasztok: GEORG

ABLAKFELÚJÍTÁS, TÖKÉLETESÍTETT
SZIGETELÉSSEL
O
O
O
O

Passzltás, kilincs-, és zárcsere, bukóablak átépítése nyílóra
Vlzvető beépítés, üvegek, tokok szilikpnos szigetelése
Keretek illesztő szigetelése tisztítható japán habcslkkal
Nyílászárók víz elleni szigetelése

GARANCIÁVAL!
Megrendelés:* 16-05-518,10-19 óráig
KELEMEN LÁSZLÓ 1162 Bp. Hámfa u. 5.

CsaládiOtthon
( B I Z T O S Í T Á S

MEGNYÍLT a PriMark kft. OLCSÓ RUHÁZAT
boltja a XVI. Csitárí u. 14. alatt. Nyitvatartás
hétköznapokon este, szombaton délelőtt.
OTTHON VÉGEZHETŐ bedolgozást és telefonügyeletet vállalok. Nemesné, 16-38-010
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
HOSSZÚ SZŐRŰ BERNÁTHEGYI KANNAL
fedeztetést vállalok. Elért eredményei: többszörösen kitűnő CACIBII. CAC l. HFGY. Blahó
Mihály, 2141 Csömör, Árpád u. 72/A.

20 szó = 75 forint
A Helyi Hírek kedvező áron (20
szóig 75 forintért) közöl lakossági
hirdetéseket.
A vállalkozói apróhirdetések tarifája 20 szóig 120 forint + ÁFA. A
hirdetni szándékozók kérjenek felvilágosítást a 1 8-40-289telefonszámon.
Elsősorban kerületi cégek és vállalkozók (de mások is) ugyanitt tájékozódhatnak a keretes hirdetések
feladására vonatkozóan. Áraink a
fővárosban a legkedvezőbbek!

A kerület minden családi ház- és lakástulajdonosának,
bérlőjének változatlanul ajánlja
az ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ
Kelet-pesti Igazgatósága a korszerű
CSALÁDI OTTHON BIZTOSÍTÁS-t
Biztosításunk 27 f éle 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

Nagyon fontos, hogy körmünk A KOZMETOLOGUS ORVOS TANÁCSAI
kesztyűt használni, illetve a lakkomindig tiszta legyen. Az éles eszközást felfüggeszteni. Segíthet, ha mezök, körömpiszkálók helyett alkalleg ricinus-, vagy étolajban áztatjuk
masabb a tisztításra a langyos szapmeg körmünket és éjszakára zsíros
panos víz és a középkemény körömA szép köröm a kéz dísze. A köröm alakja, bizonyos krémmel fedjük. Amennyiben ez
kefe. Az éles eszközök megsértik a
nem segít, vitaminhiány, vashiány
köröm alsó, eredetileg sima lapját, tulajdonságai öröklött jellegűek, de a gondos ápolással lehet az elváltozás hátterében, ezzel
ezen az érdes felületen sokkal inkább az előnytelen vonásokat is javíthatjuk.
forduljunk orvoshoz.
megtapad a por.
Nagyon gyakori a körmök, elsőKörmünket rendszeresen vágjuk, reszeljük, műnket, de a kiüsd hatásoktól is védi. Formalin sorban a lábkörmök gombás fertőződése. Azon
nagyon csúnya a lerágott köröm. Szorongó gye- tartalmánál fogva az arra érzékenyeknél köröm- kívül, hogy csúnya, a megvastagodott, pudvás
rekek, ideges felnőttek rossz szokása ez, sok ágy és szemhéjgyulladást okozhat. Lemosáshoz körömlemez nyomja alapját, fájdalmas lehet,
önfegyelem, türelem kell a leszokáshoz.
tiszta aceton helyett körömlakk lemosót hasz- illetve körömágy-gyulladást idézhet elő. Ezt háTetszetős, ha az elszarusodó bőrke nem hú- náljunk, mely kevésbé károsítja a körömlemezt. zi szerekkel nem tudjuk általában tünetmentezódik rá a körömsáncra, ezt sokan manikűrözés
A körmön éppúgy előfordulhatnak betegsé- síteni, feltétlenül orvosi kezelésre van szükség.
során levágják. Gyakran előfordul a körömágy gek, mint testünk bármely részén. A szintetikus
Gondoljunk már most a szandálszezonra, kesérülése, mely fertőzést, a körömágy gyulladá- mosó-, és mosogatószerek, vegyi tisztítószerek zeltessük beteg körmeinket — ehhez 6-10 hósát okozhatja. Helyesebb ezért kézmosás után a körömlemez töredezésének, felrostozódásá- nap szükséges —, hogy nyáron ne kelljen széa bőrkét műanyag lapocskával visszanyomni. nak, sőt a körömágyról való leválásának is oko- gyenkeznünk.
A körömlakk nemcsak esztétikussá teszi kör- zói lehetnek. Ilyen esetekben célszerű" gumiDr. Fehér Ágnes

Körömápolás, körömelváltozások

ÚJ!
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BŐRGYÓGYÁSZAT-KOZM ETOLÓGIA
rendelőmet megnyitottam
Helye: XVI. Budapesti út 136.
(a 44/A Budapesti úti megállójánál)
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Rendelési idő: hétfő, csütörtök 17-19
— Bői, haj, köröm elváltozásai
— Szemölcsök
— Gyermekkori bőrelváltozások
— Allergiás bőrbetegségek
— Lábszárfekély
szakszerű kezelését végzem
Dr. Fehér Ágnes főorvos

Házi szociális gondozónőt keresünk. Öregek Napköziotthona, Rákosszentmihály, János utca 49.

Újságíró kerestetik!
Pályázati felhívás
a 9. oldalon.

A

s

-.

5 S

TSÓRÉS

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 KATAUN
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

S

ZERELVÉNY

HELYI HÍREK
Független közösségi folyóirat
Megjelenik havonta
Felelős szerkesztő:
FERENCI ZOLTÁN
Szerkesztőségi titkár:
TAKÁCS LÁSZLÓ
A szerkesztőség postacíme:
1631 Bp. Pf.109.
Telefon (üzenet):
18-40-289
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A
KAO'DIDAK mágneslemezt
minden számítógép szereti!
A világ legnagyobb mágneslemez-gyártójának terméke már forintért Is kapható. Minőségi paraméterei
a legújabb amerikai tesztek szerint mésszé felülmúlják
a Magyarországon beszerezhető mágneslemezekét.

A MEGOLDÁS Kisszövetkezet most
bevezetési árengedménnyel kínálja

ezt a kitűnő mágneslemezt.
Árak (10 darabos csomagolásban):
MD2D
(C-64,128-hoz; 360 kbyte) 1200 Ft
MD2HD (1,2Mbyte)
2400 Ft

MF2DD (720 kbyte)
2500 Ft
MF2HD (1,44Mbyte)
4400 Ft
Nagyobb tételű vásárlás esetén árengedmény!

MEGOLDÁS

Általános Szolgáltató
Kisszövetkezet
1106 Budapest
Keresztúri út 4/6.
Telefon: 16-41 -658

XVI. kerületiek figyelmébe:
Aki nem akar a vásárlásra időt fordítani, tegye a kővetkezőket. Rózsaszín
postautalványon küldje be a mágneslemez árát a következő címre: Megoldás,
1106 Bp. Keresztúri üt 4/B. (A közlemény rovatban jelezze a kívánt minőséget,
és pontosan töltse ki a feladó címét.)
A beküldést kővető hét szombatján maradjon otthon. A mágneslemezt postai
küldeményként kapja meg. (Az akció csak a XVI. kerület címeire érvényes!)

Áremelés után
— Jó napot! Melyik fenyőfát
parancsolja?
— Jó napot. Hogy a fa?
— Ezek a fák, mint látható,
egyenesen az erdőből jöttek.
— Jó. És hogy áfa?
— Kérem nézze csak meg
őket, milyen formásak.
— Hogy a fa?
—Higgye el, mindegyik válogatottpéldány.
— Jó, jó, de hogy áfa?
—Most hoztam őket egyenesen a faiskolából. Fiatalok, frissek, mutatósak.
— És hogy áfa? Például ez
itt.
— Darabra adom.
— De hát mondja már, hogy
áfa?
—A kicsik természetesen olcsóbbak, a nagyok drágábbak.
— Tehát mennyi?
— Ötszáz... darabja.
— Ezüstfenyő?
—Nem.
— Hát tán arany?
— Luc.
—Áhá...! Majd később...
egyszer... talán...
(P)

Megy a rendőr az SZTK-ba, lábával görget egy hektós hordót. Kérdezi a barátja:
—Hová viszed ezt a hordót?
— Mondta az orvos, hogy negyedévente vigyem be a vizeletem.
Hazafelé megint találkoznak, a
rendőr ismét görgeti a hordót.
—Most meg hová viszed?
— Cukrot találtak benne, csak
nem hagyom ott!
(A viccben előforduló rendőr nem
a kerületi testületben teljesít szolgálatot!)
A / új évli/cdre való állórcs miatt a t a v a l y i bolti urak elé egy l -és
került, a s/ínvonal különben válto/atlan. Egyes túl/ó jelentések s/.erinl: A budapesti árak hétjegyiíek...! A budapesti árak hét jegyűek...!
rí i i i 11 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 11

- ...AZ ÖTVEN FORINTOS BÖNGÉSZ- I DÉTŐL A LEGÚJABB DIVATIG MIN- I
DENT EGY HELYEN ADÁS-VÉTEL

Tappancs
Böngészde

~
I

Veres P. u. 120.
A MÁTYÁSFÖLD
REPÜLŐTÉRI
HÉV MEGÁLLÓBAN ~
h
- hétköznap I0-18 -ig
I szombaton 9-13 -ifl
I
hl l l l l l l
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30.SZ. VEGYES VAS-MŰSZAKI BOLT
Bp. XVI. Köztársaság u. 29. (a Hősök terénél) Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16,30

Gaz-, vegyes tüzelésű kazánok, vas-műszaki, híradástechnika, zár-lakatvasalás, szerszámok, gópek, szerelvényáru, PVC padló, csavaráru, festék, villanyszerelési anyagok, háztartási cikkek, ragasztók, radiátorok.
18-38-493

ANYAGOK BESZERZÉSE RÖVID HATÁRIDŐRE
Előjegyzést felveszünk

Házhozszállítás megrendelhető

18-38-493

Megkésett hírünk

A népfelkelés évfordulója előtt három nappal, 1989 október
20-án bájos mulatság színhelye volt a sashalmi Mosolygó Antal
művelődési ház.
A kerület leköszönt tanácselnökét, Tódika elvtársat búcsúztatták szűk körben. Az esemény alkalmából kerületünkbe látogatott
a főváros (azóta nyugdíjazott) rendőr-főkapitánya, ott volt a kerület
nyugalmazott rendőrkapitánya, a kerületi tanács elnöke, elnökhelyettese és a tanács végrehajtó-bizottságának több tagja.
Az elvtársias rendezvényen néhány asszonytárs is részt vett,
sütöttek, főztek, gondoskodtak az ital mellé felszolgálható finom
falatokról. A művelődési ház mellett szolgálati autók sorakoztak.
Az eseményt Karács Sándor vébé-tag neve fémjelzi. Rendezői
képességével ismételten bizonyítékát adta alkalmasságának.
(Csupán a terembérleti díjról feledkezett meg.) Hiánya érthető
gondokat okozna a tanács-testület felsőbb köreiben.(F)

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

Északpesti ÁFÉSZ 81. sz. VAS-MŰSZAKI BOLT-ja
minden kedves vásárlójának eredményekben gazdag
és boldog új évet kíván.
1990-ben is széles áruválasztékkal és szolgáltatásokkal állunk rendelkezésükre.
Budapest, Veres Péter út 73Telefon: 16-31-442

