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= Tisztdt Olvasói
Bolond a helyzet, ugye? Nekem szakmám szerint illik jóltájéko-

zottnak lennem, s bevallom őszintén, hogy néha alaposan elcso-
dálkozom. Tudomásul kell venni, hogy most már egy más világ-
ban élünk, s ha nem akarunk ebből kimaradni, akkor minden
erőnkkel alkalmazkodnunk kell a változásokhoz.

A régi szocializmus folytatása a totális csőddel lett volna egyen-
lő, kár tehát arról álmodozni, milyen olcsó volt a hús a Kádár-kor-
szakban. Lehetne azzal viccelődni, hogy olcsó húsnak híg a leve,
de a szomorú igazság az, hogy az árkülönbözetet még csak most
kell majd megfizetni, mégpedig valamennyiünknek.

Az eladósodás gyönyörűsége, hogy a piacgazdaságból első-
sorban a farkastörvényeket fogjuk tapasztalni, nem pedig azokat
az áldásokat, amiért oly vonzó az egész. Nyugdíjasok és munka-
nélküliek fognak elszegényedni, miközben orruk előtt gazdagod-
nak meg mások. Az ABC-től az iskoláig érezni fogjuk a társadalmi
osztályok létrejöttének velejáróit. Kerületünkben különösen éles
lesz ez a szakadás, hisz itt egyaránt jelen van a nagyipari mun-
kásság, a mezőgazdaság, a jelentős nyugdíjas réteg és a több
ezernyi vállalkozó.

Mindezek kísérőjelenségein rengeteget lehetne meditálni, de
legegyszerűbb, ha tényként fogadjuk el. Egyszerűen nincs más
választásunk. A húszmilliárd dolláros ballaszttal az is csodának
számít, ha a fél ország nem hal éhen. Boldogulni pedig az fog,
aki úgy profi, hogy el is tudja adni magát.

Az új helyzetben megnő az egyén felelőssége. Ha elbocsátják,
azért nem okolhat mást, csak magát. Akire nincs szükség, attól
egy normális gazdaságban megszabadulnak. Ha állást akar,
akkor jobbnak kell lennie a többi jelentkezőnél. Hogy érdemes
legyen alkalmazni. (Hogy őt legyen érdemes alkalmazni.) Aki
pedig állástalan marad, annak be kell rendezkednie egy alacso-
nyabb életszínvonalra, s mihamarább elsajátítani valami kurrens
szakmát. Akár ötven évesen is.

Ronda, kemény szabályok, elismerem. Felelősen gondolkodó
érett embereknek való szabályok, akik talpon akarnak maradni
egy piacgazdaságban akkor is, amikor még nem feszült ki a
szociális háló. De sorolni lehetne a szabályokat a biztosítótól a
pénzintézeti kapcsolatokig. Nincs állami gondoskodás és nem
lehet levelet írni az MSZMP Panaszirodájának. Ha valaki figyel-
metlen az ügyeinek intézése közben, az súlyosan ráfizethet és a
kutya sem fog rajta segíteni. Mert nincs, aki segítsen.

Minap egy óvodában beszélgettünk az ottaniakkal hasonló
dolgokról. Mondták, hogy ők is szívesen vállalkoznának, sok extra
szolgáltatást soroltak fel, amivel oda lehetne csalogatni a gyere-
keket. (Ugyanis csökken az óvodás-létszám, és várhatóan be kell
csukni néhány óvodát rövidesen.) S akkor feltettem a kérdést:
tudatában vannak-e annak, hogy ha ők vonzóbbá teszik az óvo-
dájukat, máshol ítélik kollégáikat munkanélküliségre! Hogy az
utcára kerülnek azok az óvónők, akiktől elcsábítják a gyerekeket.

Ezekkel a kérdésekkel komoly megdöbbenést okoztam, de hát
kár a dolgokat szépíteni. Ezek a bizonyos farkastörvények, s
kifogástalanul fognak működni akár egy óvodában is. Mert a
termelés és a szolgáltatások piacán azoknak kell talpon marad-
niuk, akik jobbak. Már csak az nem látszik kristálytisztán, hogy mi
lesz a rosszabbakkal... Ferenci Zdtán

N Y O M T A T V Á N Y B O L T
VÁLLALKOZÓK ÉS KÖZÜLETEK

Új nyugta-, számla-, adó-, SZTK-, bér-, analitika- és egyéb nyomtatványai kaphatók!
Mátyásföld, Bőkényföldi út 6.

Derült égből a csuklós busz
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Június 18-án délelőtt verőfé-
nyes idő volt. Sashalmon, a Pó-
sa Lajos utca 60. szám alatt
özv. Babinszky Ferencné a
kertjében dolgozgatott. Dél felé
bement a házba, hogy átöltöz-
zön. Negyed egykor éppen vá-
sárolni indult volna, amikor a
kertből hatalmas csattanást
hallott. A ház remegett.

Kiszaladt, s a kertben egy pi-
ros 7-es jelzéssel ellátott csuk-
lós autóbuszt talált, amit 40
éves diófája „fékezett le" úgy,
hogy tőből kidőlt és a szomszéd
ház fala állított meg véglege-
sen.

A kikászálódó vezető azt kér-
dezte: — Hol vagyok, milyen
utca ez? Miért kellett nekem ép-
pen erre jönnöm? Özv. Ba-
binszky Ferencné az utóbbira
nem tudott válaszolni, azt vi-
szont szomorúan konstatálta,
hogy meggyfája, kerítése, víz-
aknája is a váratlanul megérke-
zett 7-es gyorsjárat áldozatául
esett. Nem is beszélve a szom-
széd házról, aminek falai ment-
hetetlenül megrepedtek. Ha
nincs a diófa, a busz talán az
egész házat lebontja. A szom-
széd gyerekek szerencsére kint
voltak a kertben, így jókora
ijedtséggel megúszták.

A helyszínre érkező rendőrök
megállapították, hogy az autó-
buszvezető az egyenrangú út-
kereszteződésben nem adott
elsőbbséget a jobbról érkező
személygépkocsinak, hanem
nekiütközve tovább haladt. Ne-
kiütközött az út bal oldalán par-
koló másik személygépkocsi-
nak, majd jobbra térve bement
a Pósa Lajos u. 60. szám alatti
kerítésen és az 58. szám alatt a
ház állította meg. A jobbról ér-
kező személygépkocsi utasa 8
napon belül gyógyuló könnyebb
sérülést szenvedett.

A járművekben és az ingat-
lanokban keletkezett kár össz-
értéke az első becslés szerint
1.300.000 Ft. A buszvezető sa-
ját elmondása szerint fél deci
pálinkát és két üveg sört fo-
gyasztott hajnali 3 és 4 óra kö-
zött. Ezzel szemben a délutáni
vérvétel eredményeként az or-
vosszakértői vélemény: 1,21
ezrelék alkohol a vérben, enyhe
fokú alkoholos befolyásoltság,
amely büntetőeljárást von ma-
ga után.

A tanulság: ha nincs is a ker-
tünkben buszmegálló, azért
kertészkedés közben figyel-
jünk. Az autóbusz bármikor
megérkezhet. T.L

HŐSÖK A FASORBAN
A szobor eltűnések és az in-

tézmény-átnevezések idősza-
ka következik. A Hősök terének
hősi szobráról múlt alkalommal
tudósítottunk, a Centenáriumi
lakótelepről pedig elégedetlen
hangok jutottak el a tanács mű-
velődési csoportjához szobruk-
kal kapcsolatban.

Valószínűleg nem húzza so-
káig a Jókai úti pártszékház
előtt görnyedő koalák, melyet
csak székrekedésnek titulálnak
a kritikusabb szellemű lakók. (A
kerületi ellenzékiek nagy akció-
ja volt, amikor még az MSZMP
időszakában egy tekercs wc-

GUMIJAVÍTÓ
Veres P. u. 23/A
(Órhalom u. sarok)

SZEMÉLYAUTÓ KERÉK
— tömlő- és köpenyjavítás
— szerelés
— centírozás

TEHERAUTÓ KERÉK
—- szerelés
— tömlőjavítás
GUMICSÓNAK JAVÍTÁS
HASZNÁLT GUMIABRONCSOK
VÉTELE ÉS ELADÁSA

Nyitva: hétköznap 7-17 óráig

Cégtulajdonosok:
Zsigray Szabolcs & Tóth György

papírt komponáltak az alkotás-
ba.)

Mosolygó Antalt, mint a sas-
halmi művelődési ház védő-
szentjét szintén sokan kritizál-
ják. Érről a munkásmozgalmi
személyiségről tudni kell, hogy
életének egy szakaszát a Zsil-
völgyi bányászok között töltöt-
te, akiknek „elméjébe kitörölhe-
tetlenül bevésődött Mosolygó
Antal szavainak igazsága".
(Idézet a Munkásmozgalmi Hő-
sök című kiadványból.) Nos, ez
bizonyára igaz lehet, hiszen
most júniusban a Zsil-völgyi bá-
nyászok verték puhára a Buka-
restben tüntető egyetemistá-
kat...

Utcájáról van elnevezve az
iskola a Hősök fasorában, és a
Szabadföld úton. Mostanában
viszont a földnek még az adás-
vétele sem szabad, a hősök pe-
dig szinte a fasorba sincse-
nek... Ideje lenne lassan a nor-
mális nevekhez visszatérni. (F)

PAPÍR —ÍRÓSZER
(irodaszer)

boltunkban mindent
megtalál

7,30—17-ig

Mf. Bőkényföldi út 6.
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Mi van a kerítésen túl
Informátorunk polgári alkalmazottként 17 évet dolgozott a
szovjet alakulatoknál, s ezt a munkát a hetvenes evekben
hagyta abba. Mivel a közelükben lakik, és figyelemmel kisérte
az elzárt területek fejlődését, az oroszok mátyásföldi birtokát
szinte úgy ismeri, mint a tenyerét. Elsősorban azt tudakoltuk
tőle, hogy mi minden van a kerítésen belül.

Van bent egy monumentális
kultúrház. A háború előtt is volt
ott egy jókora épület, azt toldot-
ták meg a szovjetek egy hatal-
mas bővítéssel. Termé-
szetesen van teniszpálya, fut-
balipálya, és két szép úszóme-
dence, amely a Nyaralótulajdo-
nosok Egyesületéé volt a hábo-
rú előtt, majd Ikarus Munkás-
Szabadidő Központ lett belőle,
azután szó nélkül bekerítették a
szovjetek.

Az 56-os forradalom előtt az
alakulatok által használt terüle-
ten működött a Rákóczi Katonai
Akadémia. Az oroszok az isko-
lát szétzavarták, a felszerelése-
ket kivitték az íjász utcai sitteiep
helyén volt bányába (termé-
szetesen széthasogatva, tönk-
retéve), és a katonai akadémia
helyiségeit azóta irodáknak
használják.

két építettek hozzá. Volt, hogy
egyszerre 800 tisztet láttak ben-
ne vendégül — ehhez van iga-
zítva a konyha, a wc. kapacitá-
sa is. Az étterem melletti épület
falán egy hatalmas bekerete-
zett festmény volt látható,
amely a magyarok bejövetelét
ábrázolta. Ez a kép 68 táján
nyomtalanul eltűnt, a bent dol-
gozó magyarok nem tudták ki-
deríteni, hová lett.

Eredeti állapotában van még
a régi mátyásföldi kiskórház,
melyet ma is egészségügyi cé-
lokra használnak. A szovjetek
élelmiszer-magazinját egy régi
bolt kibővítésével hozták létre.
Teljesen új építésű a ruházati
magazin. Van két óriási méretű
nádfedelű élelmiszer-tároló pin-
ce, melyet még a magyar mun-
kások építettek a felszabadítók-
nak.

Ez egy szép új épület, amit majd ki lehet fizetni...

A 70-es éveket követően ha-
talmas építkezéseket folytattak
a szovjetek Mátyásföldön. Épí-
tettek egy szállodát, rengeteg

Iskolának használják viszont
a volt mátyásföldi iskola épüle-
tét. A korábbi mátyásföldi étter-
met hatalmas méretűre kibőví-
tették, kiszolgáló helyisége- lakást és különféle raktárakat. A

Eloroszosodott szolgáltatóház Mátyásföldön

lakások egy része komfort nél-
küli, többségük egyszobás, és
két vagy több lakáshoz tartozik
egy pici főzőkonyha. Sok épü-
letben takarékoskodtak a mel-
lékhelyiségekkel is. A konyhai
kiszolgáló személyzetnek épí-
tett kétszintes épületben az
összes lakó számára egyetlen
közös konyha áll rendelkezés-
re.

A lakásépítések üteme az
utóbbi időkben csökkent, sőt

LAKÁSFELSZERELÉS * ÉPÍTŐANYAGOK * FESTÉK
Veres Péter út 29.
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AJTÓK, ABLAKOK, FŰRÉSZELT FAÁRUK,
HAZAI ÉS IMPORT CSEMPÉK, PADLÓBURKOLÓK.
FÜRDŐSZOBA GARNITÚRÁK, CSAPTELEPEK, FITTINGEK,
ÉPÍTŐANYAGOK, FESTÉKEK

NAGY VÁLASZTÉKBAN
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA IS KAPHATÓK
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Nyitva: hétfőtől péntekig 8-17 óráig
szombaton 12 óráig

©18-37-382
Közületeket is kiszolgálunk

látni félbehagyott építkezést is,
a mátyásföldi repülőtér közelé-
ben. A repteret átszelő iparvá-
gány mellett hatalmas mennyi-
ségű betonelem van felhalmoz-
va, nem-katonai területen. Az
iparvágány és a polgári lakóé-
pületek közötti mezőt a szovjet-
ek különféle hulladékok tárolá-
sára használták, majd mintegy
fél éve minden hulladékot —
acélszerkezeti elemeket, sze-
metet és ismeretlen tartalmú
hordókat — beástak a földbe,
és a talajt elegyengették. F

c£E^ FODOR GYÖRGY

KAROSSZÉRIALAKATOS
XVI. Rákóczi u. 31.

Minden típusú autóját javítja, csak
az anyagot hozza!

GYORS, PONTOS
MUNKA

Kerületieknek kedvezménnyel!

Helyi
Hírek



IDEIGLENES SZOMSZÉDOK A VILLÁBAN
A kerületi szabaddemokraták

két tagja immár fél éve jár a
szovjetek vagyoni ügyeinek
nyomában. A Telekkönyvi Hiva-
talban döbbenetes dolgokra
bukkantak. A Hadügyminiszté-
rium és a Külügyminisztérium
közös kezelésében lévő kerüle-
ti ingatlanok tulajdoni lapjain so-
hasem létező utcanevek és
házszámok vannak feltüntetve.
A fiktív bejegyzések és a HM-
külügy kezelésű ingatlanok
nem csupán a mátyásföldi ré-
szen találhatók, szovjet hasz-
nálatban. Rákosszentmihály
békés utcáiban a szomszédok
is elcsodálkoznának, hogyan
„vadulnak el" néhol a tulajdon-
viszonyok.

A két SZDSZ-es elsősorban
azt vadássza, hogyan mentik át
esetleg a Hadügyminisztérium
kezelésében, szovjet kézben
lévő ingatlanokat, s olyat már
találtak, hogy az állami tulajdo-
nú ingatlant magyar bérlő örö-
költe...

Az alapvető kérdés persze

az, hogyan juthat szovjet hasz-
nálatba egy magyar ingatlan. A
mellékelt levél azt bizonyítja,
hogy ennek elvben semmi tör-
vényes akadálya nincs. Az in-
gatlant fel kell ajánlani megvé-
telre a Hadügyminisztérium-
nak, amely azután ingyen és
bérmentve átengedi a haszná-
lat jogát a szovjeteknek.

Ez történt a társasházzá ala-
kított mátyásföldi villa esetében
is. Hipp-hopp odamentek az
oroszok, és hatalmas átalakítás
vette kezdetét. A társtulajdono-
sok attól féltek, lebontják a
masszív villát, így hosszas leve-
lezésbe kezdtek.

A helyzet azóta csitult. A te-
kintélyes alapterületű társashá-
zi lakrészben a levél szerint az
iskolák vezetősége dolgozik —
kilométerekre az egyetlen isko-
lától. A távolság persze nem
akadály, mivel teljesen szabály-
talanul a közutakon át építettek
ki telefonvezetéket a szovjetek.
Vajon kértek rá közterület-fog-
lalási engedélyt? F

SZOVJET KATONAI PARAACS1.0KSÁG
1165 Budapest Marx u.4
Pí:257<32

Rendezetlen telekügyek
Árpádföld és Rákosszentmi-

hály háború előtti fejlődésében
egy gazdag zsidó családnak is
nagy szerepe volt. Jelentős
földterület birtokában a parcel-
lázott telkekre egybeszabott
házakat építettek, s azokat
részletfizetés fejében értékesí-
tették.

A család egyik ága a második
világháborúban a fasizmus elől
az Egyesült Allamokba mene-
kült, néhányan a nácik gázkam-
rájában végezték, s aki vissza-
jött, azt Rákosi internáltatta, s a
legendák szerint hűséges ház-
vezetőnője gondoskodása elle-
nére a Hortobágyon halt meg.
Maradtak viszont a telkek —
több tucatnyi—Árpádföldön és
Rákosszentmihályon. S miután
az Amerikában élő társ-tulajdo-
nos a fasizmus elől menekült,
az állami tulajdonba vételt jog-
szabály tiltotta meg.

Valami furcsa módon mindez
viszont nem akadályozta, hogy
a „gazdátlan" telkekre építse-
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Színes TV—Videó
szerviz

Színes TV kölcsönzés
ADÁS-VÉTEL
Rákosi u. 107

10-17 óráig

TT 18-38-434

nek. Jelenleg számos családi
ház áll az amerikai zsidó család
és a házvezetőnő örököseinek
tulajdonában álló telkeken, s a
nemrégiben átadott Timur utcai
ABC is ilyen telkekre épült. A
tulajdonjog tisztázását felsőbb
utasítás pótolta a tanácsi hirer-
archiában, vélhetőleg számítva
arra, hogy a jogtalanságok so-
rozatára épülő rendszer örök és
megdönthetetlen.

A jogi viszonyok normalizáló-
dásával viszont előbb-utóbb je-
lentkezni fognak a tulajdono-
sok, s el lehet gondolkodni
azon, mit tesz egy gazdag ame-
rikai zsidó család, ha kiderül,
hogy jogtalanul építkeztek az
ingatlanjaikra. A tetemes kárté-
rítés kigazdálkodása viszont
feltehetőleg már az önkormány-
zatokra marad. (Bár egyes jo-
gászok szerint a munkavi-
szonyban elkövetett károkozás
csak öt év után évül el.) F

Helyi
Hírek

MEGBÍZHATÓ
KŐMŰVESMESTER

VÁLLAL
- ÚJ ÉPÜLETEKET
- ÁTALAKÍTÁSOKAT

Bp. XVI. Timur u. 95.
SARKADI

Budapeat.lVI kér.
Táncsics M. u.I6
özvegy Széicej Ernöné
Szuper Gázáná
Székejné Gáts Csilla
Széicej fater - részére.

A Táncsics M. utcai /I6/ ápöletröl,amely
a Szovjet Katonai Parancsnokság részére átadásra kerlilt,
szóló kérvényüket áttanukmányuztuk.

A következőket közöljük:
I9ü7 decemberében a Honvédelmi Minisztérium részéről
átadás-átvételre kérőit a Táncsics M. 16 sz.leicóépölet,
amelyről jegyzőkönyv káezlllt éa amely alapján a Szovjet
Katonai Parancsnokság a saját elképzelése szerint hasz-
nálhatja.

Figyelembe véve azt hogy az épölet másak
felét szomszédok lakjak,felmérve a lehetőséget,az épö-
let felhasználását mint lajcóípöletet,figyelműé vedtünk
a nyugalom lehetőségét a lakok részére.Az épületben fe-
löleges felújítást végeztünk,amely során géműjén válto-
zásokra nem kérőit sor.Jelenleg az épületben az iskolák
veztttösége tartózkodik,ahol csak polgári alkalmazottak
dolgoznak,Az osztály munka rengye 9h-itih-ig,arai figyelem-
be veszi és nem zavarja alakok nyugalmát kora reggel,
este ée éjjeli órákban.

Szovjet Katonai Parancsnokság kérvénnyel
fordult a Honvédelmi Minisztériumhoz,hogy az utóbbi
egyesztesse a lehetőséget az épölet felhasználásáról
Szovjet Katonái Parancsnokság részéről a XVI kér.Tanács-
nál.

Még egyszer szeretném rá mutatni arra,hogy a
jelég hejzett nem fogja zavarni a lakok nyugalmát.

TISZTELETTEL
Budap
I98ö,má-jus 28.

V.RUBAXOV
vezér-őrnagy

n

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

VÍZ-,
gáz-,
fűtéscsővek
Zárszerelvények
Szögacélok
Betonvasak
Huzalok
Fonatok

Fittingek
Szerelvények
Golyós szelepek
Radiátorok
Szegek
Csavarok
Zárak
Szerszámok

Nyitvatartási
hétfőtől péntekig 8-17 óráig
szombaton 8-12 óráig

KÖZÜLETEKET CSEKKRE IS
KISZOLGÁLUNK



Szemben a széllel
NEGYEDÉV TÁVLATÁBÓL

egyre világosabban látszik, hogy
Palotás János személyében egy
rendkívül sajátosan viselkedő
képviselőt juttatott kerületünk a
Parlamentbe. Mint arra minden
szavazó emlékezhet, a Fórum
színeiben indulva közgazdász
szakértelmét ajánlotta a válasz-
tók figyelmébe. Miután az SZDSZ
jelöltjét megelőzve első lett az
egyéni körzetben, sokan azt fel-
tételezték, hogy képviselőnk fele-
lős beosztásba kerül az új kor-
mányban. Ám nemhogy felelős,
de semmilyen beosztást nem ka-
pott — annak ellenére, hogy az
MDF-et kínzó káderhiány gyötör-
te a kormányalakítás időszaká-
ban. A pénzügyek irányítója pél-
dául az a közgazdász lett, akinek
szakértelmét saját tanítványai
vonták kétségbe egy sajtóban
megjelent nyílt levélben.

Palotás János szakértelme te-
hát az Antall-kormányban valami
módon nem nyert hasznosítást
(vagy nem bízták meg, vagy nem
vállalta). A kormányprogram vitá-
jában képviselőnk síkra szállt a
hazai vállalkozók esélyelőnyének
megteremtéséért (közben rúgott
néhányat a kisgazdákba is a 47-
es földprogram miatt, akik erre
megpróbálták kifütyülni).

A PARLAMENT RENDKÍVÜLI
ülésszakán Palotás János inter-
pellálni kívánt a kormányhoz! Ez
azért módfelett furcsa, mert kép-
viselőnk a kormánypárt frakciójá-
ban ül, s a demokráciákban szin-
te példátlan, hogy egy kormány-
párti képviselő interpellálja a sa-
ját kormányát! Ha ez mégis elő-
fordul, akkor az interpellációt kö-
vetően a képviselő rendszerint
átül az ellenzék soraiba.

Ilyesmire nem kerülhetett sor,

Lovas
szabadidő-
központ

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

SÁRGACSIKÓ
VENDÉGLŐ

Nyitva minden nap 9-18 óráig
II. osztályú árak,
tájjellegű ételek, italok
v 18-32-976.

ugyanis a Parlament úgy döntött,
hogy Palotás János interpelláció-
ját csak hónapok múlva, szep-
temberben hallgatja meg...

NÉHÁNY HÉTTEL KÉSŐBB in-
terjú jelent meg a Budapesti Extra
kereskedelmi lapban Palotás Já-
nossal, mint a VOSZ elnökével.
(Aki nem tudja, hogy ő egyúttal
képviselő, ebből az írásból aligha
jönne rá...)

— Nekem potenciális ellenfe-
lem a kormány, de még korai len-
ne ítélkezni — mondja az interjú-
ban Palotás János. — Normális
esetben mi sem lenne egysze-
rűbb, mint nekiszegezni a kér-
dést a miniszterelnöknek: Mond-
ja már, Antall úr, milyen intézke-
déseket, törvénymódosításokat
tervez. Néhány mondat után tud-
nám, hogy támogassam-e gaz-
daságpolitikáját, vagy a vállalko-
zók nevében elutasítsam. Ma egy
ilyen beszélgetésnek egyszerű-
en nem lenne értelme. Nem vár-
hatjuk meg, amíg a kormányzat
dolgoz ki javaslatokat, nincs 100
napunk sem. Ebben a helyzet-
ben átmenetileg még azt is vállal-
juk, hogy mi terjesztünk kodifikált
törvényjavaslatokat a Parlament
elé. Nem az a lényeg, hogy ki
dolgozza ki a nyilvánvalóan szük-
séges rendelkezésekét — állítja
a VOSZ elnöke a
nyolcszázötvenezer lakásba el-
jutó Budapesti Extrában, mely-
nek olvasói talán észre sem ve-
szik, hogy a javaslat megvalósu-
lásával a tárca nélküli miniszter
intézménye mellett így létrejönne
a miniszter nélküli tárca.

DE MIT KÍVÁN elsősorban a
vállalkozók tárcája? „Módosítani
kívánunk néhány diszkriminatív
törvényjavaslatot. Ilyen a nyugta-
adási kötelezettség, amelyet júli-
us 1-től akarnak bevezetni. Arra
hivatkoznak, hogy nyugaton is
mindenhol létezik ilyesmi. Nos,
mi dokumentáltuk, hogy ez az ál-
lítás nem igaz. Az ilyen rendelke-
zések egyébként nemcsak a bü-
rokráciát növelik, hanem bizal-
matlanságot is keltenek. Ezt az
„elmebeteg"' törvényjavaslatot
nem az új kormány dolgozta ki,
de az léptetné életbe."

Kővetkező intézkedésként azt

Nyugta-lan vállalkozók
Aki nem vak és süket, az tudja, hogy a hazai gazdaságban jelentős részt

tesz ki az illegális szektor aránya. Egyes becslések szerint minden ötödik
forintnyi termelési érték itt keletkezik.

Ebben a szektorban természetesen nem szabályoz az adórendszer,
nincs társadalombiztosítás, ványa, egyedül csak az ÁFA merül fel ott, ahol
a felhasznált anyag belép a fekete gazdaságba. (Az ÁFA mértéke vélhetően
azért lett ilyen képtelenül magas, mert ez az egyetlen módja a „svarc-szek-
tor" közvetett megadóztatásának.)

A fekete gazdaság nem elszigetelten működik, hanem a normál gazda-
ság integráns részeként. A vállalkozók tekintélyes hányada egyaránt jelen
van a legális és az illegális piacon. Az adóhatóság igényeit illendő teljesíteni,
ezért a munkák, termékek egy része „számlás". Az ennek megfelelő alap-
anyag, energiaköltség, munkabér, stb, rendben bekerül a nyilvántartások-
ba, s az ügyes könyvelőknek köszönhetően úgy klappol, mint a parancsolat.
A többi munka — alig titkolva — számla nélkül megy: ez a vaj a kenyéren.
A forgalmi adó miatt ugyan itt huszonöt százalékkal drágább az alapanyag,
s nem számolhatók el a különféle költségek sem, de a bevételt nem terhelik
a képtelenül magas társadalombiztosítási, nyugdíj és adóterhek.

Mindezek igazságosságán, erkölcsösségen lehetne polemizálni, ám a
jelenséget tényként kell kezelni. Az is valószínűnek látszik, hogy az adósza-
bályok szigorodásával a nemzeti jövedelem egyre nagyobb hányada csú-
szott át az illegális szférába. A vállalkozók ugyanis fineszes emberek, s jól
el tudják dönteni, hogy mi éri meg nekik és mi nem. A növekvő elvárásokra
tehát úgy reagáltak—akik tehették —, hogy csökkentették a legális munkák
arányát az illegális javára. Az adópréssel sikerült elérni, hogy 1989-ben a
bevallott vállalkozói jövedelmek átlaga alulmúlta az állami szektorban kifi-
zetett béreket. Ez a síkos hal marokban tartásának esete: minél jobban
szorítják, annál inkább csúszik kifelé.

Az elveszni látszó halacska orrbaverésére találta ki az adóhatóság a
kötelező nyugtaadás rendszerét. Ezáltal minden termék, minden szolgálta-
tás automatikusan „számlás" lenne, s a szabálytalankodókat súlyosan
lehetne büntetni. A tervek hallatán a vállalkozói réteg óriási tiltakozásba
kezdett, de az adóhatóság eddig letörte az ellenállást. (A vállalkozók végül
gyakorlatilag ingyen kaphattak adattárolós, számlaadó elektronikus pénz-
tárgépeket az adóhatóságtól — akár hordozható kivitelben is.)

A kérdés valójában tehát nem az, hogy Európa más országaiban szok-
tak-e számlát adni, vagy sem, hanem azt kell eldönteni, hogy a hazai
gazdaság legdinamikusabb és leginkább piacszerűen működő szektorára
rá szabad-e ereszteni a mindent nullára fékező restriktív szabályozást a
felbőszült adóellenőrökkel egyetemben. Ha Palotás János kivédi a nyugta-
adási kötelezettséget, akkor számíthat rá, hogy népszerűsége nagyságren-
dekkel nő a vállalkozók körében. Azután már csak azon kell elgondolkodni,
hogyan tegyen szert az állam valamiféle adóbevételre a szabad madárként
viselkedő fekete gazdaságból.

kívánnák elérni, hogy a vállalko-
zók napi táppénze legyen akár
huszonhétezer forint, feltéve,
hogy az illető vállalkozó befizeti
az évi kilencmillió forintos TB-já-
rulékot. „Nem tízezreket érintő
kérdés — mondja Palotás János
— de azért az emberek igazság-
érzetét bántja. A vállalkozók leg-
főbb sérelme a befektetéseket
terhelő húsz százalékos forrása-
dó. .. Ezt már év közben meg kel-
lene szüntetni. A többi adóról ja-
nuárban dönthetne a Parlament."

Palotás János VOSZ-javasla-
tainak visszhangjáról lapzártáig
nem értesültünk, de kíváncsian
figyeljük, vajon sikerül-e ezzel a
megoldással partvonalon kívül
küldeni a Pénzügyminisztériumot
és az Adóhivatalt. (F)

Egy vadonatúj műintézmény
A Varga József úti háznak

már a tervei is nagy megdöbbe-
nést váltottak ki a tanácson az
elsőfokú szakhatóságnál.
Mennyi pici szoba, és mind-
egyikben van egy-egy mosdó.
Mi az ég lesz ebből, csak nem
kupleráj...?!

Mivel azonban az építési osz-
tály nem prejudikálhat, nem is
erkölcsrendészeti szakható-
ság, (s a fentebb említett műin-

tézményt az állampolgárok
gyakran hozzák kapcsolatba a
tanácsi munkával), a ház rend-
ben megkapta az építési enge-
délyt, s rendben fel is épült. A
csapokból rendben folyt a hi-
deg-meleg víz, az ajtók zártak,
tehát nem lehetett akadálya a
használatbavételnek sem. En-
gedély, pöcsét, minden rend-
ben.

A következő hivatali aktus

április másodikán történt a ta-
nácson. Előző napon lépett
életbe az úgynevezett vállalko-
zói tőrvény, amely bizonyos ki-
vételektől eltekintve kötelezi az
ipar-kereskedelmi hatóságot a
vállalkozói engedélyek kiadá-
sára. A ház tulajdonosa egyna-
pi gyakorlási időt hagyott az ap-
parátusnak, s másnap engedé-
lyért folyamodott. Erotikus
masszázs szalont szeretne
nyitni. Igen, itt Rákosszentmi-
hályon, a Varga József utcá-
ban!

Az erotikus kitételről nagyne-
hezen lebeszélték a vállalkozót.
Jó akkor, nem erotikus, hanem
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J KISSZÖVETKEZET

l Megrendelő partnereket keres

| szabad kapacitással rendelkező
l homok és kokilla öntödéjéhez,

Pontos határidőt
és jó anyagminőséget

garantálunk!

Érdeklődni lehet: Földi Sándornál
1161. Rákosszentmihály,

Varga József u. 82.

«16-38-787



gyógymasszázs — egyezett
bele az intézmény tulajdonosa
— de legyen benne az igazol-
ványban a házasságközvetítés
is.

A tanácsiak fellapozták a tiltó
listát. Itt ugye nincsen szó lő-
fegyverről, mérgező anyag sem
kerül a levegőbe — tehát ez
nem nyert. A gyógymasszázs
és a házasságközvetítés nem
szerepelt a különleges enge-
délyt igénylő tevékenységek lis-
táján sem, így hát a vállalkozó
megkapta az engedélyt. A Var-
ga József úti masszírozó műin-
tézmény elindult sajátos útján.

A tudósítónak be kell vallania,
hogy nem tanácsi berkekből ka-
pott hírt a házasulandók kerületi
gyógymasszírozásáról. Az in-
formáció szép lassan terjedt,
majd megállt keményen, mint
egy reménybeli vőlegény. Csak
annyit lehetett tudni, hogy vala-
mi van a Varga József úton.

— Nyilvánosház itt? — lepő-
dött meg az intézménytől alig
ötszáz méterre kerekező apuka
— naponta eljárok erre, de
semmi ilyesmiről nem hallot-
tam.

A vele kerekező nagyfia vi-
szont határozottan állította,
hogy a hír igaz. Egyik barátja
tudja a pontos címet is. Holnap-
ra megkérdi, ha kell.

De az újságírónak a holnap
az a távoli jövővel egyenlő. A
sors viszont még aznap össze-
hozta az „informátorral", aki egy
százasért és egy üveg borért
hajlandó volt az epületet kívülről
megmutatni.

Mint a fotón is láthatjuk, eldu-
gott, de gyönyörű kis ház. Se
cégtábla, se félfogadási idő, s a

PÁLVÖLGYI TIBOR
/|\ fényképész

Színes amatőr kidolgozás,
iratmásolás.

Esküvői foto és videofilm készítés.
Fotó-optikai cikkek

VIDEOFILM KÖLCSÖNZÉS
Nyitva: minden nap 10-21 óráig

Csömöri u. 80.
Üzletközpont

küllem sejteti, hogy ide nem le-
het csak úgy becsengetni. A
ház előtt többnyire drága autók
állnak, ami azt a benyomást kel-
ti, mintha a masszázs szalon és
a házasságközvetítő zártkörű-
en működne.

Július elején viszont enyhén
felhős az ipar-kereskedelmi
osztály vezetőjének tekintete.
Egyre több bejelentés érkezik a
masszázs szalonról, amelyek-
ben az szerepel, hogy ez való-
jában nem is masszázs szalon,
hanem valami egészen más
műintézmény.

Csak nem egy zártkörűen
működő nyilvánosház épült Rá-
kosszenmihály szívébe...? Nos,
erre semmi bizonyíték, hacsak
a lakossági bejelentéseket nem
tekintjük annak. A hatóságnak
ilyenkor az a feladata, hogy
megbizonyosodjon a bejelenté-
sek tartalmáról.

A valóság megállapítása vi-
szont módfelett nehéz egy ilyen
jellegű tanácsi osztály és egy
ilyen jellegű tevékenység ese-
teben. A vállalkozók törvényes-
ségi felügyeletét ellátó osztá-
lyon kizárólag nők dolgoznak,
akiknek az érintett területen a
nullával egyenlő a szakmai ta-
pasztalatuk. Maga a tevékeny-
ség is olyan—házasságközve-
títés közbeni gyógymasszázs
egy mosdóval ellátott szobács-
kában —, ahol az esetleges
„túlkapások" ellen legfeljebb a
reménybeli menyasszony-jelölt
tiltakozhatna. Az pedig igazán
magánügy, ha a vállalkozó ked-
vű arának-valót naponta rnond-
/u/c öíször próbálják meg férjhez
adni. Egy házasságközvetítő-

Lesz telefon Árpádföldön és Cinkotán?
Június elején lakossági fó-

rum gyűlt egybe az Ipartestület
XVI. kerületi helyiségében. El-
sősorban cinkotai, árpádföldi és
„külső"-szentmihályi lakosok
voltak jelen, akik szeretnének
belátható időn belül telefonhoz
jutni.

A fórumon először ár. Koncz
Sándor, a kerületünkben jelen-
leg folyó telefonhálózat-fejlesz-
tés szervezője beszámolt a to-
vábbi lehetőségekről. Nem tu-
dott sok biztatót elmondani. Je-
lenleg a Zugló központot 10
konténerrel bővítik. Ebből hár-
mat a XV. kerület, négyet a XVI.
kerület és hármat a HUNGEX-
PO kapott meg. Nem valószínű,
hogy ez utóbbinak a három kon-
téner által megvalósítható
összes vonalra szüksége van,
a vele való tárgyalások még-
sem vezettek eredményre.

A XVI. kerület hálózatfejlesz-
tési lehetőségeit szükséges
lenne műszakilag megvizsgál-
ni. Ez 4-500 ezer forintba kerül-
ne. A tanács ezt az összeget

nem tudja biztosítani, a Fázis
kisszövetkezet viszont megelő-
legezné és a műszaki felmérést
elvégezné annak reményében,
hogy a majdan meginduló fej-
lesztési munkálatokba kivitele-
zőként bekapcsolódhat. Ehhez
szüksége van egy megbízóra,
aki jogi személy.

így a lakossági fórum rövid
úton egyesületté alakult. A ne-
ve: XVI/2 Telefonfejlesztő
Egyesület. Az egyesületet a
szervező bizottság vezeti,
melynek elnökévé dr. Koncz
Sándort választották. A bizott-
ság 5 tagú lett volna, ám amikor
kiderült, hogy mind az ölüknek
van telefonja, újabb 5 tagot vá-
lasztottak a kerület ellátatlan ré-
szeiről. Ők fognak közreműköd-
ni az igények felmérésében.

Reménykedjünk, hogy lesz
áldás a XVI/2 Telefonfejlesztő
Egyesület és Fázis kisszövet-
kezet együttműködésén és ha-
marosan telefonálhatunk Szi-
las-patakon túli ismerőseink-
nek. (T)

nek ez a dolga! Arról meg senki
nem tehet, ha az aktus nem az
oltár előtt végződik.

Szóval a szentmihályi
masszázs szalon ügyében tel-
jesen megállt a tanács tudo-
mánya. A bejelentésekre egyet
tehettek: felhívták a rendőrség
figyelmét a kérdésre. Mert bár
legyen bármekkora a vállalko-
zói szabadság, a prostitúció ha-
zánkban változatlanul bünte-
tendő cselekmény. (F)

SIEMENS termékek kedvező áron
MOST AKCIÓ!

FUJI film CSAK: 49,90
POLAROID E195 videokazetta

CSAK: 398,-

Sajtóbiológia
Sok mindent mondtak már rám, de prűdnek még nem neveztek

soha, így talán megpróbálkozhatom ezzel a kényes témával. Az
újságosbódék látványáról van szó...

Először azt tűnt fel, milyen sok fiatalkorú ácsorog a bódék előtt
bámulva. Miután a felmérések szerint ötven százalékuk a a saját
nevét is csak tíz perc alatt képes kibetűzni, igazán kíváncsi lettem,
mit böngésznek.

No, mit gondolnak, mit lestek? A nagy magyar sajtóbiológiát.
Egy találomra kiválasztott újságosbódé kirakatában találtam har-
minchét darab cicit, kilenc muffot, közülük kettőt sarkig tárva,
három lankadt kukit, s vélhetően volt egy negyedik is, csak nem
látszott igazán, mert csutkára volt cumizya. (Egy kétségbeesett
anyuka innen rángatta el kiskorúját, aki sírva követelte, hogy ő is
kapjon nyalókát.)

Beszéltem néhány újságossal is... Szóval az az igazság, hogy
a piacról élnek s lényegében nem is a legvadabb képeket teszik
ki. Bizonyíték erre a pavilonok belseje, ahol harcedzett kurtizánok
is érdeklődve forognának.

Tudom, hogy mindez éppúgy hozzátartozik a demokráciához,
mint a bűnözési hullám, a maffia, a kábítószer és a munkanélküli-
ség, de valahogy mégis irritál, hogy akaratomon kívül bárhol
kigúvadhat a szemem. A bűnözéssel, egyebekkel kapcsolatban
kidolgozott módszerek vannak a védekezésre, de az ember telje-
sen tehetetlen a sajtóból áradó biológiai orvtámadások ellen.

Három kiskorú gyermek apjaként vannak persze egyéb fenntar-
tásaim is, s alig varom, hogy a belvárosban terjedő spray-mozga-
lom eljusson a kerületünkbe is. Egyes elszánt hölgyek ugyanis
festékkel szórják le a pavilonok mocskos képeit, majd büszkén
távoznak. Fusson utánuk az újságos, ha tud!

Ferenci

A telefon-akció
hírei

Szerelik a telefon-konténere-
ket a kerületben, lassan befeje-
ződik a rendszer programozá-
sa. Nagy ütemben fektetik a
konténereket a központtal
összekötő trunk-kábelek csa-
tornáit — ezeken fut majd az a
kábelköteg, amely egy-egy
konténernek 64 bemenő és 55
kijövő vonalat biztosít. (Jelenleg
800 kerületi telefon a korszerűt-
len alközpontokon keresztül 16
bejövő és ugyanennyi kimenő
vonalat használ, a helyzet tehát
mindenképen javulni fog.)

Nem igaz a hír, hogy a posta
megbünteti a lázadozó Cente-
náriumi lakótelepieket, leghá-
tulra sorolva őket a bekötésben.
Eddig egyedül a Centi részletes
tervei készültek el, jóllehet a
terv bírálatára még nem került
sor.

AUTÓJAVÍTÁS
AUTÓSZERVIZ

Korrodált és karambolos
gépkocsik szakszerű,

gyors javítása, szervizelése.
VIZSGÁZTATÁST VÁLLALUNK!

Bp. X. Tölcsér u. 3.
H-P: 8-17 óráig

DACIA és WARTBURG
gépkocsikhoz minden

karosszéria-elem
rendelkezésre áll!



Az új önkormányzatot előké-
szítő kezdeményezés bonto-
gatja szárnyait kerületünkben.
Pártok, egyesületek tagjai és
egyszerű kerületi lakosok eddig
két alkalommal találkoztak an-
nak érdekében, hogy megis-
merjék egymás véleményét a
kialakítandó új önkormányzat-
ról és a választási előkészüle-
tek módjáról.

Az elkészült törvényjavaslat
szerint kerületünk új önkor-

mányzati testületében 33 helyi
képviselő lesz. Közülük hu-
szonkettőt egyéni választóke-
rületben fogunk megválasztani,
s az itt leadott szavazatoknak a
jelölteket indító pártok, szerve-
zetek közötti megoszlása dönti
majd el, hogy mely szervezetek
delegálhatják a többi 11 helyi
képviselőt. Ez versenyhelyzetet
teremt a jelölteket indító pártok
között. A versengés módja és
végső kimenetele kerületünk Iá-

Akik eddig jelöltként szóbakerültek
BENEDEK JÓZSEF 1930-ban

született, szülei kilenc hónapos
korában költöztek Rákosszentmi-
hályra, a Csillag utcába, ahol je-
lenleg is lakik. A Kandó Kálmán
Villamosipari Szakközépiskolá-
ban érettségeizett 1950-ben,
majd a szakmában helyezkedett
el.

1956-ban fegyverrel harcolt a
betolakodók ellen, a megtorlást
azért kerülhette el, mert csoport-
jában nem volt áruló. Huszon-
nyolc éven át rádió-, és villany-
szerelő kisiparosként dolgozott a
kerületben, az utóbbi hat évben
műszaki alkalmazott egy szállo-
dában.

Benedek József az 1985-ös ta-
nácsi választásokon spontán la-
kossági jelöltként került be a ta-
nácstestületbe, ahol jelentős
visszaélések leleplezésével hívta
fel magára a figyelmet. A kommu-
nisták és a silány munkavégzés
kérlelhetetlen ellensége. KISZ-
nek, pártnak soha nem volt tagja.

Benedek Józsefnek két lánya,
egy fia és három unokája van,
feleségétől négy éve elvált.

MARTON ERIK 1950-ben
született a Mérleg jegyében —
mint mondja, szereti az egyen-
súlyt, a kerek számokat és az
igazságot. Üvegoptikus szak-
mát tanult a MOM-ban, ez nem
elégítette ki. A fogyatékosok
gondjait megismerve psziho-
pedagógiai pályára ment,
hogy segíthessen. A főiskola
után két nevelőintézetben is
dolgozott, deviáns és fogyaté-
kos fiatalokkal foglalkozott. Se-
gédápolóként kezdve-járta a
ranglétrát, de 81-ben „illegális
szervezkedés" miatt eltaná-
csolták a pályáról. Ifjúsági ér-
dekvédelmi fórumot alakított
ugyanis az intézetben.

Marton Erik ezután vállalkozó
lett, mégpedig sikeres. 1985
óta itt él és dolgozik a kerület-
ben, jelenleg a Petőfi kertben
található Marketimpex vezető-
je. Régi mivoltához sem lett hűt-
len: vállalkozása fogyatékosok-
nak is ad munkát.

Marton Erik nős, felesége
pszichológus, lányai 7 és 9
évesek.
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kossága számára sorsdöntő je-
lentőségű; évekre meghatároz-
za közérzetünket, környeze-
tünk alakulását.

Fokozottan érvényes mindez
a megválasztandó polgármes-
ter személyére. Az ő rátermett-
ségétől függ majd — remélhe-
tően — önállóan gazdálkodó
kerületünk anyagi jóléte, amely
meghatározza a közművek, az
oktatás, a szociális háló, stb.
fejleszthetőségét.

Közös érdekünk, hogy pártál-
lástól, vallási hovatartozástól és
minden mástól függetlenül,
együtt megtaláljuk a polgár-
mesternek és helyi képviselő-
nek legalkalmasabb jelölteket.

Vegyünk részt sorsunk alakítá-
sában! Minél többen tesszük
ezt, annál nagyobb a valószínű-
sége annak, hogy megfelelő
embereket találunk, akik közül
a pártok kerületi szervezetei ki-
választhatják az általuk támo-
gatandókat.

Minden aktív érdeklődőt és
vállalkozó szellemű jelöltet (je-
lölt-várományost) szeretettel
várunk július 31 -én kedden dél-
után 18 órakor a kezdeménye-
zésünknek helyet biztosító Ipar-
testület tanácstermében.

Cím: Sashalom, Janovetz
Margit u. 16.

Takács László

HANGULATOS JELENTÉS
A TANÁCSÜLÉSEKRŐL

A június 14-ei tanácsülés volt
négyven év óta a legrövidebb.
Negyed órát várakoztunk, majd
az elnök bejelentette, hogy a
tanácstagok több mint fele távol
maradt az ülésről, tehát az ha-
tározatképtelen. Ujabb tanács-
ülés kettő hét múlva. Mindenki
örült, csak a büfés bosszanko-
dott, merthogy mi lesz a frissen
sült fasírtokkai.

&&&
A június 28-ai tanácsülés ne-

gyedik órájában felállt egy ta-
nácstag, és azt mondta, hogy
ha bármelyik maszeknál ennyi
időt eltöltött volna, már legalább
hatszáz forintot megkeres. No
nem a pénzt sajnálja, inkább az
időt. Legalább jutnának itt vala-
mire. De eddig minden döntés
az volt, hogy erről nem döntünk,
majd döntsön az önkormány-
zat...

Ezután rögtön meglódult a ta-
nácsülés, felmentették a MES-
osztály régi vezetőjét, s Deli Al-
bertet ideiglenesen egy évre
megbízták az osztály vezetésé-
vel. (Utána majd döntsön az ön-
kormányzat.)

AUTÓRÁDIÓK
RIASZTÓK
KAPUTELEFONOK
CB rádiók
Hangosítási rendszerek
Erős és gyengeáramú kapcsoló-
szekrények
Egyedi elektronikák
ANTENNA árbocok,

szerelvénvek, betontuskok
Vilíém védelmi beton tüskék
Kábelek
Mindenféle elektromos

bérmunka

SYSCOTEL Kisszövetkezet
1163Katókau. 51.

Az új kormány bízik bennünk,
ezért is hosszabbították meg a
tanácsok mandátumát szep-
tember 23-ig — próbált bizal-
mat önteni a testületbe Szabó
Imre tanácselnök. De röviddel
ezután felállt az SZDSZ-es ta-
nácstag, Mehlhoffer Péter, és
két javaslatot tett: 1,Azátmene-
tí időszakban minden 200 ezer
forintnál nagyobb összegű kifi-
zetést tételessen ellenőrizzen
egy olyan bizottság, amelyben
a pártok pénzügyi szakembere
is helyet foglal. 2, A tanács kü-
lönböző osztályai által megkö-
tött szerződések akkor lépjenek
hatályba, ha azt a tanács jogta-
nácsosa ellenjegyzi.

Nahát, ezt a bizalmatlansá-
got — mordultak fel a tanácsta-
gok, s az apparátus tagjai. Ez
csak A MUNKÁT akadályozná.
S a javaslatból nem lett semmi.
Leszavazták.

fttt#
Mi legyen a Jókai úti párt-

székházzal—került napirendre
a kérdés a tanácsülésen. El-
őzőleg ugyanezt a kérdést írás-
ban is feltették a tanácstagok-
nak, s mintegy húszan az SZTK
mellett tették le a voksot. Szó-
ban is többen elmondták:

Családi és társasházak
építése, átalakítása,

feiújítása, gyakorlati
szaktanácsadás,

előzetes kalkuláció
a várható költségekről

- közületeknek is!

TÖRÖK kőművesmester
XVL, Rendelő u. 47.

Helyi
Hírek



ÚJRA ITT A NÉPSZAVAZÁS
— Ferenci úr, esküszöm, mi

mindent megteszünk — kiáltot-
ta patetikusan a tanácsi appa-
rátus egyik tagja arra a kérdés-
re, hogyan fognak elboldogulni
a népszavazási teendőkkel.

Szó ami szó, van mit tenni.
Hatvanegy szavazókörzetben
kell öt-öt tagot találni, akik reg-
gel hattól éjszakáig ingyen és
bérmentve áldozzák az idejüket
a nyár kellős közepén. A szava-
zókörökből három-három tag-
nak párton kívülinek kell lenni, a

fennmaradó hányad ájlhat párt-
tagokból. A párton kívüliek listá-
ját jóvá kell hagyni a tanács-
ülésnek, és ezeknek esküt is
kell tenniük.

Külön helyiséget kell biztosí-
tani mind a hatvanegy szavazó-
körnek. Ezek azonosak a ko-
rábbiakkal, többségük óvodák-
ban, iskolákban található. Igen
ám, de nyár lévén egy részük
zárva, más részük pedig festés
átalakítás alatt áll. Július 29-re
tehát a helyiségeket használha-

tó állapotba kellene hozni. Gon-
doskodni kell a tanács épületé-
ben a szavazatok összesítésé-
ről és továbbításáról, valamint a
kerületi választási bizottság
munkafeltételeinek megterem-
téséről.

Mindezeket úgy, hogy addig
a napi munka ne lássa kárát. A
képet színezi, hogy az appará-
tus egy része szabadságon
van...

Július 29-én érdekes szava-
zásnak nézünk elébe! (f)

M i r e s z a v a z u n k i g e n n e l
Újra itt a népszavazás. Kerü-

leti pártjainknak ezzel kapcso-
latosan nemigen lesz a köz-
ponttól eltérő véleményük, s az
általuk kifejtett helyi propagan-
da valószínűleg megmarad a
„menjek — ne menjek" keretein
belül.

A jelenlegi népszavazási
kezdeményezés az egykori el-
lenzéki pártok és a hajdani ural-
kodó párt utódainak hatalami
harcaként érthető meg legjob-
ban. A szocialisták frakcióját
alaposan szemügyre véve
megállapítható, hogy az valójá-
ban inkább jóféle kádertemető-
nek tekinthető, nem pedig egy
politikai párt élcsapatának. A
hatalomgyakorlás első hibáit el-
követő egykori ellenzékiek, a
paktumot kötő két nagy, és a
kormányzás gondjaival küszkö-
dő koalíció ideális céltáblának

tűnt a szocialisták szemében.
Az MDF-ből disszidáló Király
Zoltánnal kiegészülve ez a tár-
saság fogott aláírásgyűjtésbe, s
a cél gyakorlatilag a parlamen-
tális demokrácia megteremté-
sének további nehezítése volt.

Nem tűnik valószínűnek,
hogy a közvetlen elnökválasz-
tás alkalmával egy szocialista
párti, vagy ilyen érzelmű sze-
mély legyen a köztársasági el-
nök. Az sem valószínű, hogy az
esetlegesen sikeres népszava-
zás az MSZP tekintélyének je-
lentős növekedésével járna.

Az akció egyetlen igazi értel-
me az, hogy a köntöst váltott
kommunisták tovább zilálják az
ország hatalmi struktúráját, le-
kössék a hatalomgyakorló pár-
tok figyelmét, s ezáltal teher-
mentesítsék az ezerfelé szét-
szórt — gazdasági hatalmat

egészségügyi célokra adják át
az épületet az egészségügy ke-
zelésébe.

Csakhogy azt nem lehet, hi-
szen a kezelői jogot a tanács
kapta — tájékoztatta a testüle-
tet az elnök. Ha ebből SZTK-t
akar a tanács építeni, akkor a
cehhet is neki kell állnia. (Átépí-
tés, berendezés 64 millió forint
a 89-es árakon.)

A tanácstagok egy részének
igen nehezen ment a fejébe az,
hogy most nem elég csak sza-
vazni, hanem a szükséges
anyagi fedezetről is gondos-
kodni kellene. Újra el kellett
mondani: nincs rá pénz!

Ja...? Akkor döntsön az ön-
kormányzat — de úgy, hogy az
épületből SZTK legyen. Ezt az-
után megszavazták.

#ft#
— Egy sört kérek—hallható

gyakran a szünetben. Nem mo-
zi, nem kocsma: ez tanácsülés.
A szocializmus alapjainak fel-
szedése is jobban megy egy kis
tütü mellett. A tanácsülésen
működő büfében hagyományo-
san árulnak alkoholt is. (Az vi-
szont nem igaz, hogy korábbi
elnök itt szokott volna rá!)

Mostanában a „régi jó" ta-
nácstagok többsége már nem
jár el a testületi ülésekre. Nem
fogy úgy a sör sem. A mostani
ülésen egy ládával se ment el.

ftiV#
Az MDF képviselője fél napját

elszúrta. Azért jött el a tanács-
ülésre, hogy tiltakozzon. Hírét
vette: az apparátus egyik osz-
tályvezetőjének házastársa ál-
lását vesztette a szakszerve-
zetben, most igazgatói megbí-
zás várományosa itt a kerület-
ben.

Ezt a döntést kívánta volna
felszólalásával befolyásolni. De
semmi ilyen nem került napi-
rendre...

Utóbb derült ki, hogy a hír
igaz volt, szó szerint, csak a
döntés nem a tanácsülésen
született, hanem szűkebb kör-
ben. A kollektíva a leejtőernyő-
zött igazgatót demokratikusan
megszavazta, a vébe pedig ki-
nevezte. Öt évre. Az MDF igaz-
gató-választásokkal kapcsola-
tos álláspontját ismerve nemi-
gen lesz ideje megsárgulni en-
nek a kinevezésnek. (F)

gyakorló — egykori párt-káde-
reket. A demokratikus köntösbe
rejtett szocialista népszavazás
valóságos célja a hatalomát-
mentés módszereinek mind to-
vábbi biztosítása, a nem-kom-
munista hatalom átvétel féke-
zése. (Ha elmegyünk, erre sza-
vazhatunk most igennél.)

Az SZDSZ frakció helyesen
ismerte fel ezt a taktikát, és
szorgalmazta, hogy az ország
minél hamarább essen túl ezen
az újabb hatalmi csatározáson.
Ezért lett kitűzve a nyár kellős
közepére a népszavazás.

A kérdés az: Ön kíván-e köz-
társasági elnököt választani?
Ha igen, akkor majd a nép vá-
laszt elnököt: tartani kell egy
újabb szavazást, kampánnyal,
miegyébbel, hogy egy lényegé-
ben jelentős hatáskör nélküli
személyt válasszanak az or-
szág elnökének. Ha nemmel
szavazunk, akkor az elnökvá-
lasztását rábízzuk az ország-
gyűlésre.

A részvétel tekintetében min-
denki hallgasson a saját lelkiis-
meretére. Nos, tessenek vá-
lasztani!

Nem lesz
autópiac?

Ha a tanács műszaki osztá-
lyának döntése marad érvény-
ben, akkor nem lesz autópiac
az Ikarus gyár és a művelődési
ház közötti aszfaltozott parkoló-
ban. Az anyagi gondokkal küsz-
ködő művelődési ház először
autós mozit szeretett volna mű-
ködtetni egy üres területen (rá-
dióhullámos hangsugárzással),
de erre nem kapott engedélyt.

Utána jött az ötlet: a hétvége-
ken üres parkolóban autópiacot
létesítenének. Ez a hely infra-
struktúráját figyelembe véve
sokkal korszerűbb a jelenlegi
autópiacnál.

Minden szükséges engedélyt
beszereztek a piac létesítésé-
hez, csak a kerületi műszaki
osztályé hiányzott. Nos, ez hiá-
nyozni is fog. Mint az elutasítás-
ban olvasható, az autópiacot
azért nem lehet a hétvégén en-
gedélyezni, mert hétközben
nagy a forgalom.

Nem szeretnénk vitatkozni
ezzel az indoklással, csupán
azt a véleményt kockáztatnánk
meg, hogy egy ilyen nagyság-
rendű döntéshez, mint egy piac
létesítése, talán magasabb
szintű testületek álláspontját is
ki kellene kérni... (F)

wmmmmmmmmmm~,~
ITT AZ ITÁLIAI ALOM!

Ha CSEMPÉT
vagy PADLÓBURKOLÓT keres,

feltétlenül nézze meg
A Rebecca shop-ban nyílt

OLASZ

áruféleségekből álló bemutatótermet. |
l Magas színvonal, alacsony árakon!
l Ön megtekinti, kiválasztja, és mi ház-
I hoz szállítjuk Önnek!!!
| Katalógusainkból KÁDAKAT és
| CSAPTELEPEKET is választhat.

REBECCA SHOP
Pálya u. 141.

*
• VEGYE IGÉNYBE SZOLGÁLTATÁSUNKAT!
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m

Rövid határidővel vállaljuk fémtermékeik különböző színű •
műanyag porral történő bevonását elektrosztatikus eljárással,

export minőségben.
Maximális befogadó méret: 1500x1000x500 mm.

l
I

r\
NOVITAS-GARNITURA FÉMSZINEZŐ KFT. *
1165. Budapest, Demeter u. 3. Telefon: 25-22-688/13. mellék. •
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ÉPÍTKEZŐK!
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK ÉS KŐMŰVES-ÁCS MESTER VÁLLAL

gyors, pontos lebonyolítással
ÉPÜLETTERVEZÉST, KÖLTSÉGVETÉSKÉSZÍTÉST,

MŰSZAKI ÜGYINTÉZÉST
műszaki vezetés biztosításával új épületek, átalakítások, ácsszerkezetek

KIVITELEZÉSÉT
egyedi asztalos szerkezetek készítését.

Telefon: 16-38-010 egész nap



RENDŐRSÉGI HÍREK
Videón a videotolvajok.

Az árpádöldi videokészülék-köicsönzőben készítették ezt a fel-
vételt. A lányok videóban utaznak. Lopott és hamisított igazolvá-
nyokkal felszerelve veszik egy hétre bérbe a drága készüléket,
melyet soha többé nem lát viszont a vállalkozó. (Az ilyen esetek
miatt is készül felvétel minden bérlőről.)

A három lány Dinkfelder Krisztina, Varga Andrea és Duris
Julianna nevét használja. Ez természetesen nem az ő nevük,
hanem azoké, akiktől a személyi igazolványokat lopták. (Egyikük
például a Nap-tévé munkatársa, s igazolványa a munkahelyen tűnt
el!)

A lányokat természetesen keresi a rendőrség, ha bárki bármit
tud róluk, jelezze. A személyi igazolványok eltűnésének problé-
májáról viszont érdemes még néhány szót ejteni. Az igazolványo-
kat lopják, mégpedig azzal a célzattal, hogy a tulajdonos nevében
visszaéléseket kövessenek el velük. A tettes ilyenkor „termé-
szetesen" a szerencsétlen áldozata hatóság szemében—hacsak
nem jelzi az igazolvány eltűnését a rendőrségen. Célszerű a
munkáltatónak is szólni, másként előfordulhat, hogy az illető csak
azt veszi észre, hogy az igazolvány segítségével eltulajdonított
áruk ellenértékét elkezdik levonni a fizetéséből. (Sz)

Lakossági segítséggel

BECSENGETŐS FIATALOKAT FOGTAK EL
Becsengetős fiatalokat fogtak el a rendőrök Cinkotán a Szabad-

föld úton. Az egyik lakó gyanúsnak találta a csoport viselkedését
és telefonon értesítette a kerületi rendőrséget, akik azonnal a
helyszínre siettek és kérdőre vonták a fiatalokat.

Mint a kihallgatáson kiderült, a fiatalkorúak többrendbeli gépko-
csifeltörést követtek el korábban. A cinkotai akció céljára nem
derült fény. A vizsgálat jelenleg a Budapesti Rendőrfőkapi-
tányságon folytatódik.

Ez az eset jó példa arra, milyen fontosak a rendőrségnek a
gyanús eseményt követő lakossági bejelentések. (Sz)

Megnyílt!
Megnyn,!

Megnyílt!
AUTÓSBOLT

Bp. XVI. Rákosi út 110.

• Lada
• Wartburg
• Skoda
• Ifa
• Barkas
• Zuk

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17 óráig ALKATRÉSZEK!
Keresse fel Ön is üdetünket!

Betörés a pártszékházba
Június elején, egy pénteki

napon nagyon meglepődtek a
bérlők a Jókai úti pártszékház-
ban. Csupa nyitott ajtó várta
őket. A háromemeletes épület
valamennyi irodáját felfeszítet-
ték, a mellékhelyiségeket csak
azért nem, mert azok nyitva vol-
tak.

A tettesek hosszas próbálko-
zás után jutottak be a masszív
épületbe. Előszóra hátsó udva-
ri vasajtóval kísérleteztek, de
azt még a munkásőr-fegyverek
biztosítására konstruálták. Utá-
na egy kukára állva próbálták
befeszíteni az egyik földszinti
iroda ablakát, de az sem enge-
dett.

De a betörők tudhatták, hogy
az egypártra mindig lehetett
számítani: hibátlan dolgot most
sem hagyott maga után. A ruha-
tárnak hátsó bejáratként
masszív faajtót konstruáltak, de
a zárásról megfeledkeztek. Ezt
az,ajtót három szeg tartotta...

így jutottak be hát a betörők,
akik alapos munkát végeztek.
Mindent feltörtek. Az igazi vesz-
teséget a bérlő kisszövetkezet
szenvedte, mert megszabadí-
tották páncélszekrényüket a so-
ros fizetéstől. Nem volt igazán
nehéz, mert ugyan a főkulcs jó
helyen volt, de a szinte elfelej-
tett pótkulcs ott lapult az egyik
fiók mélyén. De legalább nem
ment tönkre a páncélszekrény-
nek csúfolt lemezszekrény.

A zsákmány birtokában a be-
törők azért tovább haladtak.
Felfeszítették a teljesen üres el-

ső emeleti irodákat, majd a Ca-
mera Hungarica Film és Videó-
egyletet látogatták meg a legfel-
ső emeleten, minden eredmény
nélkül.

Az egész betörésben van né-
hány szokatlan dolog. Például
nagyon kíméletesek voltak. A
rendőrségen tudnának arról
mesélni, milyen vandál mód-
szereket alkalmaznak sokfelé a
betörők. Márpedig a pártszék-
házban nem csupán az egyesü-
let kamerái maradtak épen, ha-
nem a számítógéptől kezdve az
árukészletig minden. Éppen
csak az ajtófélfákat kellett utóbb
kijavítani.

Az is gyanús, honnan tudhat-
ták a fizetésnapot a pénzre uta-
zó betörők. Ez legalább is ala-
pos helyismeretre utal, márpe-
dig a pártszékházba az alkal-
mazottakon és ügyfeleken kívül
mostanában a madár sem jár.

De a legérdekesebb az ere-
detileg beépített biztonsági be-
rendezés története. Az ugyanis
a közeli rendőrséget riasztotta
minden behatolás esetén, és
így tökéletes biztonságot nyúj-
tott.

Amikor szereltek lefelé a
munkásőrök, kínálgattákfűnek-
fának, nem akarja-e megvenni.
Mivel vásárló nem akadt, lesze-
relték a biztonsági berendezést
és elvitték valahová.

Hogy az ilyen bontott árunak
mi az értéke, azt el lehet képzel-
ni. A pótlás illetve a berendezés
hiánya már most is nagyon sok-
ba kerül. (F)

Jel a tetőn
Ha Önhöz éjnek évadján be-

csenget valaki, akkor jó ha tud-
ja, hogy ez valószínűleg a háza
tetejét d íszítő parabola-antenna
miatt van. Ez jellemzi ugyanis
kerületünkben a gazdagabb
embereket.

Ide érdemes becsengetni,
hátha nincs otthon senki — utá-
na meg ami belefér...

Tehát a parabola-antennát
valami módon álcázni kell. Kis
kézügyességgel készíthető be-
lőle szélkakast, melyen nyiko-
rogva jön a Super. A vételt nem
zavaró plasztik-darabokkal csi-
nálhatunk belőle lopótököt,
amely azért hat riasztólag a be-
törőkre, mert nem szeretik, ha
ugyanott másvalaki is lop. Még
jobb, ha tudatosítjuk, hogy az
valójában nem is antenna, ha-
nem gömbvillám-hárító. A betö-

rők nincsenek igazán felkészül-
ve az ilyen dezinformációs ma-
nőverekre.

Átmehetünk ellentámadásba
is. Este tízkor lepattintjuk a
csengő nyomógombját és bele-
vezetjük a tízezer voltot. Az
áramkör zárása acélhálót emel
a magasba és kinyitja a dobber-
manpk ketrecét... (Csak ne f el-
ejtsünk el utóbb bocsánatot kér-
ni anyósunktól, aki átszaladt
három tojásért.)

Legjobb, ha előre menekü-
lünk. A legújabb japán „parabo-
lák" sík-felületűek és elférnek
egy füzet alatt. Az ócska anten-
nánkat pedig adjuk át olcsón a
szomszédnak! (F)

Helyi
Hírek
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A tanács napirendjén szerepelt a kerület-részek elnevezése.
Döntés ugyan nem született, de a javaslat bizonyára egyha-
mar újra előkerül. Addig is ismerkedjünk a régi-új nevekkel.

ALSÓRÁKOS
Madridi utca a Szabad-

ságharcosok útjától — Körvasút
északkeleti oldala — Vezseny utca
— Vazul utca — Körvasút sor —
Budapesti út — Pirosrózsa utca —
Kerepesi út — Nagy Lajos király
útja — Teleki Blanka utca — Sze-
gedi út—Tatai utca—Kámfor utca
—Szabadságharcosok útja a Mad-
ridi utcáig.

APPONYITELEP
A főváros határa az Asztag utca

mentén — Árpádföldi út — Timur
utca — Mazsola utca az Asztag
utcáig.

MARGITTELEP
Mazsola utca az Asztag utcától

— Timur utca — Rozsos utca —
Péterke utca az Asztag utcáig.

ÁRPÁDFÖLD — ÁRPÁDTELEP
Árpádföldi út a Timur utcától —

Budapesti út — Muzsika utca —
Timur utca az Árpádföldi útig.

ÁRPÁDFÖLD — ANNATELEP
Muzsika utca a Timur utcától —

Budapesti út—Szlovák út—Timur
utca a Muzsika utcáig.

ÁRPÁDFÖLD —
ÚJÁRPÁDTELEP

A főváros határa az Árpádföldi
úttól — Budapesti út — Árpádföldi
út a főváros határáig.

Helyi
Hírek

CINKOTA
A főváros határa a Szabadföld

úttól—aXVI. és XVII. kerület határa
— Cinkotai út — Nógrádverőce ut-
ca — Sarjú utca — Budapesti út —
Akácos út—a főváros határa. (Fen-
ti területen belül van ILONATELEP
és ÚJ (NOVA) TELEP.)

CINKOTA — ILONATELEP
A Szabadföld úttól az llonatelepi

temető keleti és déli oldala mentén
— majd délkeleti irányban a földút
az erdősliget nyugati oldala men-
tén — Nagytarcsai út — Vidám vá-
sár utca — Vidám verseny utca —
Baja utca — Szabadföldi út.

CINKOTA — ÚJTELEP (NOVA-
TELEP)

Magtár utca a Cica utcától —
Szabadföld út — Szárnyaskerék út
—Caprera tér—Műkő utca—Cica
utca a Szabadföld útig.

FORRÁSMAJORDULÖ
Nógrádverőce utca a Zsemlékes

utcától — Cinkotai út — a XVI. és
XVII. kerület határa — a X. és XVI.
kerület határa — Ballada utca —
Újszász utca—Léva utca—Zsem-
lékes utca a Bökényföldi útig.

MÁTYÁSFÖLD
Nógrád verőce út a Veres Péter

úttól — Újszász utca — Jókai Mór
utca — Veres Péter út a Nógrádve-
rőce útig.
MÁTYÁSFÖLD —

CENTENÁRIUMI LAKÓTELEP
Olga utca a Budapesti úttól —

Margit utca — Rovás utca — Lőcs
utca — Budapesti út az Olga utcá-
ig.

MÁTYÁSFÖLD — PETŐFIKÉRT
Nógrádverőce út az Újszász ut-

cától — ^Zsemlékes utca — Léva
utca — Újszász utca a Nógrádve-
rőce útig.

MÁTYÁSFÖLD —
ÚJMÁTYÁSFÖLD

Sarjú út a Budapesti úttól — Ve-
res Péter út — Katóka utca — Mar-
git utca — Olga utca — Budapesti
út a Sarjú útig.

RÁKOSSZENTMIHÁLY —
ALMÁSSYTELEP

A Szilaspatak a Csömöri úttól —
Budapesti út—József utca—Csö-
möri út a Szilaspatakig.

RÁKOSSZENTMIHÁLY —
ERŐSTELEP

Rákóczi út a Rákospalotai hatá-
rúttói — Varga József utca — Kör-
vasút sor — Rákospalotai határút a
Rákóczi útig.

RÁKOSSZENTMIHÁLY —
JÓZSEFTELEP

Rákóczi út a Varga József utcától
— Budapesti út — Körvasút sor —
Varga József utca a Rákóczi útig.

RÁKOSSZENTMIHÁLY —
KISSZENTMIHÁLY

A főváros határa a Rákospalotai
határúttói — Péterke utca — Ro-
zsos utca—Timur utca — Szlovák
út — Budapesti út — Szilas patak
— Rákospalotai határút a főváros
határáig.

RÁKOSSZENTMIHÁLY —
SZENT GYÖRGY TELEP

Szilas patak a Rákospalotai ha-

Jtt

tárúttól—Csömöri út—János utca
—Rákospalotai határút a Szilas pa-
takig..

RÁKOSSZENTMIHÁLY
József utca a Csömöri úttól —

Budapesti út — Rákóczi út — Csö-
möri út a József utcáig.

A Főváros erre a területre
„SZENT MIHÁLY-PUSZTÁ"-t java-
solt. Bár ez az elnevezés élt, helyi-
leg egész Rákosszentmihályt vo-
natkozott.

RÁKOSSZENTMIHÁLY —
VIDATELEP

János utca a Rákospalotai hatá-
rúttói — Csömöri út — Rákóczi út
— Rákospalotai határút a János ut-
cáig.

SASHALOM
Veres Péter út a Hősök fasorától

— Jókai Mór utca — Újszász utca
— Ballada utca — a X. és XVI.
kerület határa — Vulkán utca —
Hősök fasora a Veres Péter útig.

SASHALOM — EHMANNTELEP
Lőcs utca a Budapesti úttól —

Sasvár utca — Rovás utca — Mar-
git utca — Batsányi János út —
Veres Péter út—Pirosrózsa utca—
Budapesti út a Lőcs utcáig.

SASHALOM — HUSZKATELEP
Katóka utca a Margit utcától —

Veres Péter út — Batsányi János út
— Margit utca a Katóka utcáig.

SASHALOM —
NAGYICCETELEP

Hősök fasora a Veres Péter úttól
— Vulkán utca — a X. és XVI. kerü-
let határa—Veres Péter út a Hősök
fasoráig. (Az előterjesztés a Corvin
Klub közreműködésével készült.)



H-FAKTOR
VILÁG filmszínház

Rsztm. Ságvári utca 3.
(A Rákosi úti Szivárvány

áruháznál)
Telefon: 16-38-480
július 13-15-ig 17 és 19 óra
RAGADOZÓ (PREDÁTOR)
július 13-14-én este 21 óra
EMANUELLE 3."*
július 14-án délután 15 óra
ARANYFIÚ
július 15-én délután 15 óra
MICIMACKÓ
július 16-án 17 és 19 óra
KICSI, DE SZEMTELEN
július 19-én 17 és 19 óra
SILVERADO
július 20-22-ig 17 óra
ARIZONAI ÖRDÖGFIÓKA*
19 óra
TANGÓ ÉS CASH*
július 20-21-én este 21 óra
TESTEK CSÁBÍTÁSA***
július 21-én délután 15 óra
A VADNYUGAT FIAI *
július 22-én délután 15 óra
AZ ELVARÁZSOLT CILINDER
július 23-án 17 és 19 óra
HARMADIK TÍPUSÚ TALÁLKO
ZÁSOK
július 26-án 17 és 19 óra
SZUPERHEKUSOK
július 27-29-ig 17 óra
A RENDÖRSZTORI FOLYTATÓ-
DIK
19 óra
LAMBADA, A TILTOTT TÁNC
július 27-28-án este 21 óra
BŰNBÁNÓ*
július 28-án délután 15 óra
A RENDÖRSZTORI FOLYTATÓ-
DIK
július 29-én délután 15 óra
LOLKA ÉS BOLKA VADNYUGA-
TON
július 30-án 17 és 19 óra
CSILLAGEMBER

Ne járjon hiába!

TV és VIDEÓ javítás

GYORSAN
MEGBÍZHATÓAN!

Kolozs u. 41. (az SZTK mellett)
Nyitva: 8-17 óráig

Telefon: 18-46-842

A XVI. kér Tanács Műszaki Osztálya
szerződéses üzemeltetésre kiadja a
Sashalmi Piac WC-jét. Ajánlatokat 1 990.
augusztus 15-ig kérjük a műszaki osz-
tályra. 1163 Bp. Havashalom u. 43.

Minden tfpusú szovjet színes és ff. tévé
lakáson is történő javítása rövid határi-
dővel, garanciával. Tel: 1849-700 Tóth
László, XVI. Rákosi u. 113.
82 nm-es telefonos, Október 6-a utcai,
két és fél szobás, tágas, megvásárolha-
tó tanácsi lakást sashalmi, mátyásföldi
vagy szentmihályi családi házra cserél-
nének. Tel: 13-15-613, Kerekes

Családi házat vagy társasházi örökla-
kást keresek a kerületben vagy Zugló-
ban, két és fél-háromszobásat, 2,5 mil-
lióig. Esetleg cserére felajánlom a XI.
kerületben (Gazdagréti lakótelep mel-
letti) társasházas övezetben lévő két-
szobás, 56 nm-es, nagyerkélyes, telefo-
nos, igényes kivitelű öröklakásomat. Ér-
deklődni lehet a 18-59-808 telefonon.

jj Kisiparos könnyű munka- ;
:ra női munkaerőt keres.:
m Cím: Juhos, Kerepestar-:
«csa, Eperjes u. 15. II. lép-"

ár • t r u
« csőház. m
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Vadásszon kétezerért
Reklám-sajtóhuba-rejtvény

Lapszámainkban a számító- szerkesztőségbe (1631 Bp. Pf.
gép szerint több mint százezer
betű van. Talán természetes is,
ha marad néha itt-ott egy-két saj-
tóhiba... Ezek vadászatára hívjuk
fel most olvasóinkat. Cél a lapban
megjelent reklámok (keretes hir-
detések) sajtóhibáinak megkere-
sése. Klasszikus szedési hibákra
lessenek gondolni: elütás, betűs-
cere, duplálázás, stbb.

Aki ilyet talál lapunk reklámjai-
nak szövegében, jelölje be, vágja
ki keretestül és nevének, címé-
nek feltüntetésével küldje be a

109.) A jó hibák beküldői között
2000 forint értékű nyereményt
sorsolunk ki.

Májusi keresztrejtvényünk helyes
megfejtése: Videokölcsönzés, Kis-
vendéglő, Bizsu butik. Mindezek
együtt a Csömöri u. 80. alatti új üzlet-
központban találhatók, onnan valók
tehát a nyeremények.

500 forint értékű vendéglátásban
részesül Szathmáry István (VIII. Köz-
társaság tér), a Bizsu-Butik 150 forint
értékű utalványát kapja Sárközi Ist-
vánné (Monoki u.), Mihályi György
(Pál u.), Kocsi Lászlóné (XV. Csobo-

gás u.), a videoköicsönző (mely sok
egyébbel is foglalkozik) 150 forint ér-
tékű utalványát nyerte ifj. Solymári
László (Sándor u.), Kurucz Qáborné
(Galgahévíz u.), Kovács Zsuzsa (V.
Néphadsereg u.)

A H-Faktor Világ moziba szóló utal-
ványt nyert: Kincs Attiláné (Cziráki
u.), Kardosné Bíró Olga (Szertár u.),
Gál Tamásné (Bökényföldi u.), Szent-
györgyi Albertné (Pemetefű u.). A
nyereményeket postázzuk.

(Kérnénk, jelentkezzen az a meg-
fejtőnk, aki képes levelezőlapon küld-
te be májusi számunk helyes megfej-
tését, de nem tüntette fel a nevét és
a címét. Lapját kihúztuk, de minek...
Azonosításként elfogadjuk, ha telefo-
non bemondja, mi van a képeslapon.)
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Kamatadó kamattal
Lapzártánk időpontjában már készülnek az összesítések az

OTP-ben — kamatostul fizetik vissza a kamatadót. A befizetett
összeget az OTP-ben tíz százalékkal fejelik meg, és küldik ki
pénzesutalványon. Ez időarányosan évi 25-40 százalék kamatot
jelent a befizetőknek, tehát nem rossz üzlet. A kifizetett kamatok-
ból viszont az OTP nem vonja le az úgynevezett forrásadót, tehát
tisztázatlan, hogy az így kapott jövedelmet mivel és hogyan kell
esetleg összevonni.

Az OTP által minden adósnak megnyitott átutalási betétszámlát
bárki megtarthatja és használhatja—csak jelezze ezt a szándékát
a Jókai úti fiókban.

HITTANVITA NINCS
A fellángolt hitviták nem érin-

tik a kerületet. Az illetékes állás-
pont szerint az egyházak képvi-
selői jogosultak a hitoktatás
iránti igényt felmérni, s ha a
gyerekek száma kitesz egy cso-
portot, akkor az iskola ad helyet
is az oktatáshoz.

Etikai nevelés címmel indul új
tantárgy a Szaíon Rezső iskolá-
ban, szakképzett hitoktató köz-
reműködésével, heti két órá-
ban, tizenhat csoport részére.
Ez az oktató munkaidejének
nyolcvan százalékát teszi ki, a

ÜVEGEZÉS
KÉPKERETEZÉS

TORZÍTÁSMENTES
TÜKRÖK

Nyitva: 8-17-ig
Rákosszentmihály

Rákosi út 78.

AZ EXTRA
MÉRET
ÜZLETE!

DIVATÁRU, KÖTÖTTÁRU,
AJÁMDÉK, ILLATSZER

*extra minőség, olcsó árak
nálunk bevásárolhat
az egész családnak!

*Mátyásföld, Újszász-Irínyi u. sarok
Myitva: hétköznap 10-18-ig.

Turista-palackoktöltésével bővíti
szolgáltatásait a kerületi gázcsere-
telep. (Batsányi és Budapesti út
sarkánál.) 3,5 kg-os magyar, len-
gyel és „NDK" palackokat vállalnak
töltésre, magyar 0,5 és 2 kg-osat
továbbra is cserére. A háztartási
palackok cseréje természetesen
folyamatos.

A telep nyitvatartása kicsit sze-
szélyes: H-K-Cs 7-15,30, Sze-P
9,30-18, Szombat 8-12. Telefon:
1639-980

Helyi
Hírek

fennmaradó órákban angolt ta-
nít a gyerekeknek.

Az adventista egyház közre-
működésével indul hitoktatás a
Táncsics iskolában, egy-két
csoport részére. Itt az érdeklő-
dés óriási, a főváros távolabbi
részéről is jöttek jelentkezők.

A fellángolt hitoktatási viták-
kal kapcsolatban a tanácson
úgy vélik, hogy szülessen bár-
milyen döntés, az oktatási év
kezdetéig még sok mindent
meg lehet szervezni.

Kiosztott pártházak
Újabb fordulók zajlottak le a volt kerületi pártházak elosztásával

kapcsolatban. Az indulatok a mátyásföldi Zséiyí Aladár utcai ház
körül csúcsosodtak ki, melyet a télen valaki tönkretett, s most
leginkább a Család és Ifjúságsegítő Egyesület működik benne. A
házat az MDF sem tudta igazán birtokba venni, most a Kisgazdák
próbálkoznak.

Az elosztás lényegében változatlan többek esetében. Az
SZDSZ a Köztársaság úton, a FIDESZ a Petőfi Kertben, az
MSZMP a Vidámvásár utcában van. A Szocdemeké lett a Csömöri
úti pártszoba, az MSZP lemondott két kerületi házának egyikéről:
a János utcai pártházról és már megelégszenek az Albán utcai
volt mozival is. A János utcai házat az MDF vette birtokba.

Az anyagiak attól függenek, hogy illető párt „par!amenti"-e vagy
sem. Ha igen, akkor csak a rezsit kell fizetniük, máskülönben a
szokásos bérleti díjat. A kiutalások ez év decemberéig szólnak.

CIKKEINK NYOMÁBAN

A legutóbbi tanácsülés szét-
választotta a vezető-válságba
keveredett két Varga József úti
— korábban közös irányítású
— óvodát. Az önállóvá vált
óvodába a tanács ideiglenes
megbízással új vezetőt neve-
zett ki, az állást később pályá-
zat útján töltik be.

HELYI
2. évfolyam,

7. szám

HÍREK
1990.

JÚILUS15.

De mi nem csak ezt tudjuk!
A Helyi Hírek kiadó és szerkesztőség
új vállalkozásba kezdett. Mindenféle kiadói |

és nyomdai munkát vállalunk: névjegyedet,
szórólapokat, meghívókat, brossurakat, ff

könyveket, újságokat, plakátokat — szedéstől l
a nyomtatásig. 15 400 féle betű áll rendelke- |

zésünkre, az egyik legkorszerűbb
elektronikus rendszert használjuk, |

AMI GYORS, OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ.
m

Lapunk a referencia
W

Forduljon hozzánk bizalommal

Postacím: 1631 Bp. Pf. 109.

Telefon: 16-38-484

H-SZ-P délután, K-Cs délelőtt

Este, reggel: 18-40-289

Személyesen este-reggel: XVI. Hermina út 16.

A fenti címeken és telefonokon vállaljuk
keretes hirdetések felvételét is a Helyi Hírekbe!

*
l

Előző számunkban megírtuk a
mátyásföldi Zsemlékes út sorsát,
melyet egy vállalkozó társadalmi
munkában alaposan „megkátyú-
zott" — többszáz köbméter kiter-
melt földet hordatott a jobb sorsra
érdemes földútra. A tanácsnál azt
ígérték, leszedetik vele, legalább
addig, hogy kilátsszanak a csator-
nafedelek (melyeket 30-40 centi
föld borít).

Az utat azóta többször ellenő-
riztük, s tapasztalatainkat, hogy
semmi változás, elmondtuk a ta-
nácsi illetékesnek. Rendre intéz-
kedést ígért, de nem történt sem-
mi. Július 6-án még egyetlen csa-
tornafedelet sem lehetett látni,
csak a rengeteg agyagos földet.

Időközben megtudtuk a „kátyú-
zás" részleteit is, egészen addig,
hogy ki és honnan termelte ki azt
a földet. A többszáz felháborodott
mátyásföldi lakó előtt a tanács
mindeddig titokban tartotta a lelki-
ismeretlen vállalkozó kilétét. La-
punk hitelének megóvása érdeké-
ben lehet, hogy kénytelenek le-
szünk közvetlen kapcsolatba hoz-
ni az érdekelt feleket...

A Csömöti út 80-ban
A NŐI FODRÁSZATBAN

a Sport vendéglő melletti
üzletből most itt várja

Kedves régi és új Vendégeit
10-20 óráig

MODUL
lakberendezés

MEGNYÍLT
a Csömöri u. 80-ban

(az ABC fölött)
KAPHATÓ: elemenként

összeállítható szekrénysor,
KOLONIAL ÉS RUSZTIKUS

kiegészítő bútor, elemes
bútor, polcrendszer, kerti
bútor, lámpák, faliképek,

tükrök, kerámiák, rézáruk,
esztergált karnisok és egyéb

lakáskiegészítők,
nagy választékban.

Nyitva: H-P11 -19-ig
Sz 9-12-ig



Az elenyésző sugár
Tisztelt Szerkesztőség!
Májusi számukban közölt cik-

kük az alábbi közlésre, illetve
fénykép megküldésére készte-
tett. Előzetesen szeretném kö-
zölni, hogy nem jelentem ki
egyértelműen, hogy a kertem-
ben fellelhető torz növények, és
kifejlődésük előtti lehullásuk ki-
mondottan Csernobil miatt van,
mint ahogy azt sem mondom,
hogy annak hatása ki van zár-
va.

Tény, hogy az utóbbi évek-
ben egyértelműen látható, hogy
a növényzetet ismeretlen beha-
tásokérik, így például 1989-ben
a paradicsom és az uborka vi-
rágzás utáni kipusztulása. Ez
évben a meggy borsó nagyság-
ra növekedve kényszer-érve
teljes mennyiségben lehullott. A
körte közepes nagyságúra
megnőve teljes mennyiségben
lehullott. Az eperben a fotón lát-
ható torz növények kifejlődése
egyértelművé teszi, hogy a gé-
neket valami külső hatás éri
(sugárzás?), amely létüket
megszünteti, illetve fejlődésük
rendellenessé válik.

Kérném, hogy az illetékes
szervek figyelmét szíveskedje-
nek felhívni az esetleges sugár
és egyéb szennyeződés bemé-
rési vizsgálatainak elvégzésé-
re.

Tisztelettel:
Balogh József

XVI. Album u.

Olvasónk levelére érdeklőd-
tünk a Sugárbiológiai Intézet il-
letékes osztályának munkatár-
sától, aki igen érdekes dolgokat
mondott el a csernobili eredetű
szennyeződéssel kapcsolat-
ban. A sugárszennyeződés,
mely döntően cézium és stron-
cium izotópokból áll, annak ide-
jén az esőzéssel jutott a talajra,
s a szennyeződés dúsulasa
nagy mértékben eltérő lehet az
egyes területek között. Előfor-
dulhat, hogy pár méteren belül
is jelentős különbségek mutat-
hatók ki.

A lehullott cézium és stronci-
um izotópok közül ez utóbbi vi-
szonylag gyorsan jut a talaj mé-
lyebb rétegeibe, míg az előbbi
erősebben kötődik a felszínhez.
Oldalirányban a sugárzó anya-
gok az eróziós hatás következ-
tében mozognak. (Magyarul le-
mosódnak.) A cézium béta-su-
gárzó, míg a stronciumnak van
gamma-sugárzása is.

A lehullott anyagok tehát
nagyrészt ott maradnak, ahol
voltak, és lassan mosódnak be
a felszín alá. A növények gyö-
kérzete mindkét anyagot fel-
szívja és beépíti a fejlődése so-

rán. Ennek az az oka, hogy a
cézium káliumként, a stroncium
pedig kalciumként viselkedik,
lényegében megtévesztve a
növényeket. A növényi rostok
sugárzóanyag-tartalma mikro-,
és nanogrammokban mérhető,
a növény által felszívni kívánt
vegyianyagok mennyiségétől
nagyságrendekkel elmarad.

Bár növények szerepelnek
témaként, érdemes kis kitérőt
tenni. A rengeteg növényi
anyag elfogyasztása miatt a su-
gárzó izotópok leginkább a ha-
szonállatokban halmozódnak
fel. A stroncium a csontokban,
a cézium pedig az izomszöve-
tekben. A húsfogyasztás alkal-
mával pedig a céziumot saját
izomszöveteinkbe juttatjuk...

A sugárbiológusok kerüle-
tünkhöz legközelebb eső méré-
si pontjai Gödöllőn találhatók, s
az ott mért adatok szerint a
Csernobil utáni sugárzás növe-
kedése nem számottevő. Tudni
kell, hogy az élővilág állandó
háttérsugárzásban éli az életét,
s egy adott mérték lényegében
teljesen természetesnek tekint-
hető. A sugárzás növekedését
a korábban meglévő szinthez
viszonyítva lehet csak értékelni,
s ez a hatás az egyéb káros
környezeti hatásokat is figye-
lembe véve elhanyagolható.

A kiskertekben termesztett
növényféleségek általában hib-
ridek, melyeknél a genetikai
változás nehezen követhető.
Gyakran semmi nem kell, hogy
különleges dolgok történjenek
velük. Azonban itt vannak az
„egyéb" környezeti hatások: az
ólom, a koromszennyezés, a
szénmonoxid, a savas eső —,
hogy csak a fontosabbakat so-
roljuk. Ezek hatása sokkal je-
lentősebb lehet, mint a némileg
növekedett háttérsugárzásé, s
éppúgy deformálhatják a növé-
nyeket. Sugárzásból eredő nö-
vénykárosodásokat csak Cser-
nobil környékén tapasztaltak, s
hogy ez Magyarországon elő-
fordulhatna, arra az intézet ál-
láspontja szerint semmi esély.

Ám meglehet, hogy valaki
mégis nyugtalan, s szeretne
biztosat tudni a kert valóságos
sugárszennyezettségéről. A
Sugárbiológiai Intézetben ma-
gánmegbízók méréseire is vá-
lalkoznak — de csak üzleti ala-
pon! Legdrágább a gamma-
sprektoszkópiás mérés, ese-
tenként legalább tízezer forint-
ba kerül. A béta-sugárzás mé-
rése sokkal olcsóbb, úgy háro-
mezer forint, s hasonló össze-
gért állapítják meg a vizek ra-
dontartalmát is.

A méréseket értékelni viszont

csak akkor lehetne, ha össze- sugárzásához viszonyítva le-
hasonlításként rendelkezésre hetne pontosan megállapítani
állna a Csernobil előtti növény- egy kertben a dózis valóságos
zet illetve talaj mintája. Annak növekedését.

H O R O S Z K Ó P
A Nap július 23 és augusztus 23

között tartózkodik az Oroszlán csil-
lagképben, amely a királyok és elnö-
kök jegye.

Oroszlán férfi jellemzői
Oroszlán férfi függetlenül attól,

hogy magas vagy alacsony, soha-
sem marad észrevétlen, mert csupán
megjelenésével magára vonja a körü-
lötte levők figyelmét. Ezt általában ki-
rályi tartása és jó megjelenése bizto-
sítja. Öltözködése szóbeszéd tárgyát
képezi barátai körében vagy a túl fel-
tűnő, vagy pedig túl drága ruházata
miatt. Olyan nincs, hogy valamilyen
hatással ne lenne az emberekre már
az első találkozás alkalmával.

Ez az ember kitűnő vezető bármi-
lyen intézményben. Emellett sokolda-
lú, aki megérti és értékeli más típusú
emberek különféle tulajdonságait, és
nem pazarolja az idejét, hogy olyat
várjon el másoktól, amire azok nem
képesek. Utasításai rövidek, világo-
sak, ezért a stílusa is egyszerű és
közvetlen. Egyértelműen fejezi ki he-
lyeslését, míg elégedetlenségét is
kertelés nélkül a másik tudomására
hozza.

Ez az ember tiszteli a múltat, a
jövőbe pedig egy gyermek hitével és
optimizmusával tekint. Csillog a házi-
gazda szerepében és azon van, hogy
mindenből a legjobbat nyújtsa a ba-
rátoknak és idegeneknek egyaránt.
Ennek a férfinak az érzelmei általá-
ban túlzottan nemeslelkűek, és nem
takarékoskodik velük. Jellembeli hite
gyakran oda juttatja, hogy érzelmeit
téves helyre címezi, és így meggon-
dolatlan kapcsolatokba keveredik.
De nagylelkűsége és megbocsátó
képessége a sikertelenséget sikerré
változtathatja, és lehetővé teszi szá-
mára, hogy a leglehetetlenebb hely-
zetekben is f eltalálja magát. Oroszlán
úr nagy megerőltetéseket bír el a
munkában, de a módszere enyhén
különös és nagyon dühíti a körülötte
levő embereket: egy ideig megállás
nélkül dolgozik, majd teljesen várat-
lanul a totális lustaság állapotába
esik. Ezalatt teljesen mozdulatlan ad-
dig, míg úgy nem érzi, hogy képes
folytatni a munkát, úgy mint egy
oroszlán. Ez a férfi csodálatos, kelle-
mes, nyílt barát lehet, és azokért az
emberekért akiket szeret, mindent
megtesz. Ha megnősül, kitűnően
gondoskodik családjáról. Mivel a há-

rom tűzjegy közül a középső, erős,
meleg természete van, amiből kifo-
lyólag érzelmei forrók és őszinték.
Oroszlán úr mélyen éli át a dolgokat,
mivel érzelmei közvetlenül a szívéből
fakadnak.

Egyik jegy sem rendelkezik ennyi
büszkeséggel, mint ez. Oroszlán úr,
ha megsértik hiúságát, annyira tud
szenvedni, hogy az megzavarja
egészségét. Nagyon szereti a luxust,
ami gyakran serkentően hat nagyra
törésére, mert minden jó dolgot érté-
kel az életben.

Szexuális vágyai igen fejlettek,
ezért a szex nagyon fontos számára.
Sokat gondol viszonyaira, és mind-
egyiket szívvel-lélekkel ápolja. Ez a
férfi nagyon vonzza a nőket, azok
pedig megérzik férfiasságát és von-
zalmát minden iránt, ami nőies. Ne-
meslelkűsége és melegsége —
mellyel a Nap megajándékozta —
mindenkire kisugároz, akivel
(kont)aktusba kerül. Személyiségé-
nek gyenge oldala a hízelgés és a
csodálat iránti vágy. Nagy szüksége
van mindkettőre, ezért minden nő aki-
nek tervei vannak vele, jegyezze
meg: hízelgéssel mindent amit kíván,
elérhet.

Oroszlán nő jellemzői
Ebben a jegyben született nő na-

gyon hasonlít férfi párjához, ő kitűnő
barát tud lenni, nagyon büszke és
vonzódik az élet szép dolgai iránt.
Fontos számára a ruházat, szereti az
ékszereket, gyakran gyűjti őket, és
sok pénzt költ külsejére.

Habár erős a szexuális ösztöne,
komfortot és lezserséget igényel: a
mozi vagy kocsi hátsó ülése nem neki
való. Tántoríthatatlan hite gyakran
rossz irányba vezeti, és emiatt szük-
ségtelenül szenved. Múltjában általá-
ban felbontott jegyességek, szakítá-
sok és válások találhatók. Gyakran
becsapja a külső, melyből téves kö-
vetkeztetéseket von le, a komfort utá-
ni vágya pedig a számításból kötött
házasság gondolatát ébresztheti
benne. Ha ilyen házasság létre is jön,
elkerülhetetlenül megbukik, mert ez a
nő mélyen érez, és állandóan szüksé-
ge van arra, hogy szeressen, s így
megőrizze lelki egyensúlyát.

(Idézet Teri Kíng Szerelmi horosz-
kópjából, mely kapható a Téka Köny-
vesboltban a Centenáriumi sétá-
nyon.)



KOR AN Y ARI PILLANATKÉPEK
Rendszerváltás ide, diktatúra

oda, a délegyházi nuditó partján
a napfény ugyanúgy süt, mint
Cservenkáné (Pest megyei PB-
titkár) korában. A különbség
csak annyi/ hogy most nem a
pártutasításra iderendelt föld-
munkagépek emelnek bariká-
dokat a betolakodó nudisták
elé, hanem a TSZ-parasztok,
akiknek őszre minden termésü-
ket lelopják a tó környékén. Kín-
jukban idén náddal vetették be
az egyik táblát. Ha azt is meg-
eszik a nudisták, jövőre legfej-
lebb a fűbe haraphatnak.

Polgárőrség szerveződik a
közeli faluban. Jelentkezni le-
het a volt pártbizottsági épület-
ben éjjel-nappal.

— Sok a betörés? — kérdem
a húsboltban.

— Rengeteg — hangzik a vá-
lasz.

— És kik csinálják?
— Tudom én... Annyi itt az

idegen, mint a nyű.
— Hát az ember azt hinné,

hogy vidéken ismerik egymást
az emberek, tudják, ki a gaz-
ember.

— Azt tudjuk is jól. Csakhogy
azok eljárnak máshová csi-
bészkedni, ide meg tán épp on-
nan jön a váltás.

*«»***A szomszédban két napra le-
tanyáztak a punkok. (Magyarul
pank) Világbajnok figurák, a ha-
juk lila meg zöld, és mindent
fordítva csinálnak. Hogy meg-
mutassák, hogy ők másoki

A nudista sátortelepen csak-
azértis fürdőruhában voltak.
Egy közhasznú bombázó, aki-
nek a hajszíne leginkább egy
frissen kibújt aranyér árnyalatá-
hoz hasonlított, kacéran kidobta
a félmellét. A partszakaszon
megállt az élet, és mindenki azt
leste...

Punkjaink nappala napon ro-
hadtak, éjjel társadalmi életet
éltek. Hajnali három körül kezd-
tünk ébredezni, háromnegyed
ötre félálomban elhatároztam,
hogy vadászpuska, kézigránát
és Molotov-koktél nélkül többé
nem jövünk le a tópartra. Hatra
nejemmel megegyeztünk, hogy

HAJÓPADLÓ
LAMBÉRIA

DÍSZBORÍTÁS
Egyedi ajtók, ablakok

MEGRENDELHETŐK
Rákosszentmihály

Kassai u. 4.

mindezeken felül néhány raké-
tát is vásárolunk az oroszok-
tól...

Másnapra a punkokat elverte
az eső! Istenem, köszönöm,
hogy bölcsességed mindig
megvéd a bűnbeeséstől. De
mond — ha már így beszélge-
tünk — miért kellett ennek kap-
csán mindenünknek csutakká
áznia...?

******A vihar, az mindig nagy show.
Mert ez egy olyan sátortábor,
ahol öten vigyázunk húsz sátor-
ra. Míg a csehszlovákokkal egy
fatönköt görgetek a távollévő
szomszéd sátrának felszakadt
sarkára, addig nejemre rásza-
kad a mi sátrunk. Jön a fiam és
szinte sír. Szája tele homokkal,
csapzott, és nem tud beszélni.
Csak mutogatja, hogy a nejem
sátorral együtt szálldos a szél-
ben... Megyek!

Ez a rohadt sátor hol jobbra
dől, hol balra, csak a víz csöpög
be pont középen.

A szél százhúsz kilométeres
sebességgel fúj, és termé-
szetesen kijön szél felől minden
cövek... Csak ne csilingelné-
nek, mert az agyamra megy,
míg a rudakat tartom.

Jó sátor ez, korszerű, benn
van a víz...l Majd kiszárad.
Nem, nem húzok gatyát mert
csak vizes lenne.

A trópusokat leszámítva alig-
ha van olyan hely, ahol ilyen
szép viharok lennének, mint a
délegyházi tavon.

******Újabban van két macskánk.
Pedigrés sziámik. Elolvastuk a
macskakönyvet, és mindent ki-
próbálunk ami benne van.

Ezek a cicák személyhez
szokottak. A mi szerény szemé-

lyünkhöz. Jönnek utánunk, mint
a kutya (ha úgy tartja a kedvük).
Vécére menni így kicsit nehéz-
kes, de hát nincsen rózsa tövis
nélkül.

Jönnek a tópartra is. A sátor-
ba, a domb mögé. Az egyik me-
zei pocok álmában sem gondol-
hatta volna, hogy egy féléves
fajtiszta fóka sziámi miatt kell
átköltöznie az örök egerészme-
zőkre.

A cicakönyvekben az áll,
hogy a sziámik szépen úsznak.
Bár a népes tóparton többen
lehülyéztek bennünket, azért ki-
próbáltuk. És a mi két szép szi-
ámink úgy úszott, mint fürdő-
kádban a guminyuszi. Bravó ci-
camicák, bravó macskakönyv.

******A legnagyobb vasárnapi me-
legben átmentem népszámláló-
ba. Szemmel leszakaszoltam
egy darab partot és megszá-
moltam egyesével a napozókat.
Majd más szakaszon ugyanazt
tettem. Azután elkezdtem a tó-
partot nagyjából egyformára
szakaszolni, és végülfelszoroz-
tam az egy szakaszra jutó na-
pozók szamával.

A becsült végösszeg úgy öt
és tízezer közé esett. Ennyi nu-
dista és mind egyet akar: nap-
fényt, vizet és szabadságot. Ha
ebből pártot lehetne alakítani, a
legerősebb lenne az ország-
ban. S míg ki nem lyukad az
ózonpajzs, nem is lenne párt-
szakadás.

******Élénkül a piac. A faluban a
kocsmáros újítást vezetett be:
aki legalább három liter bort vá-
sárol nála, az egységesen hat-
vanöt forintért kapja literjét.
Amúgy jó bora van, drágábban
is megérné, így hát viszik mint
a cukrot.

A másik boltos hatalmas
hangárt épített a hagyományos
állami ABC mellé, és mindent
olcsóbban ad néhány forinttal.
Osztrák étolaj 59, Sophiane
24,50 (áremelés előtt). A bejá-
ratnál hűtő, ahol hideg üdítő
várja a vásárlókat. Nézelődés
közben el lehet szopogatni a
melegben. Minden áruból tízfé-
le van, sörből legalább húszfé-
le, és a csinos eladók kedvesen
mosolyognak.

A szomszédos ABC-ben
most éppen szoknyák árusítá-
sába kezdtek, és rendeltek né-
hány szardíniát, hogy tanul-
mányozzák, hogyan eszik meg
a kis halat...

Ferenci Zoltán
n 1 1 1 1 1 1 1 1 i i

Új üzletközpont
E Csömöri út 80

E IMPORT DIVAT
E SPORT, CIPŐ
- Nagy választékban!
U l l 1 1 1 1 1

A CENTENÁRIUMI LAKÓTELEP ÜZLETSORÁN

Burda magyar nyelven: havonta
Speciál BURDA - gyermekeknek - BURDA HÁZI SÜ-
TÖDE
Hanglemezek, nyelvkazetták nagy választékban
Műsoros kazetták
Térképek
Fay Weldon: Nőstényördög

„Mit tehet egy feleség, ha..."
Sziporkázóan szellemes a megoldás!

Sidney Sheldon: Vérvonal
Szerelem, cselszövés, szex. Fantasztikus befejezés

Sidney Sheldon: Istenek malmai
(Az angyalok dühe és az Álarc nélkül c. nagysikerű

krímik szerzőjének új, izgalmas regénye)
Dáké Brown: A bombázó

Minden idők legizgalmasabb légi harca

Forrest Wilson: Szupernagyi. (A tv-ből ismert mulatsá-
gos kaland)
Fortuna, azaz szerencsének avagy szerencsétlenségnek
kereke
A felesége vagyok. Bende Ibolya-Murányi Péter riport-
jai Papp Lászlóné, Gálvölgyi Jánosné, Berecz Jánosné
stb. közismert személyiségek feleségével
Horváth Ilona szakácskönyve fűzött és kötött kiadásban.

AZ ÜZLET EGÉSZ NYÁRON „ÜZEMEL"!

Egyedi Téka kiadványok, csak a Téka boltjában!
Nyitvatartási kedd-péntek 10-18

szombat 9-13
Hétfőn zárva!

SZIGETI ISTVÁNNÉ BOLTVEZETŐ
SZERETETTEL VÁRJA
A KEDVES VÁSÁRLÓKAT



^((gsszentmifiáCyrót a pdtvicei esl(üvőre
Budo Modri ma már európai

hírű művész, egyszemélyben
költő, festő, filozófus, szobrász
és építész.

Húsz évvel ezelőtt olyan eskü-
vőt szeretett volna, amely a vilá-
gon egyedülálló. Úgy találta,
hogy művészi egyéniségéhez a
természet áll legközelebb, így
választása a Plitvicei Nemzeti
Parkra esett, amely nemcsak Ju-
goszlávia, henem az egész világ
legszebb tájainak egyike. Ezt bi-
zonyítja, hogy az ENSZ felvette a
világ örökségei közé, a tizenhat
tavat és a megszámlálhatatlan
vízesést a természet legszebb
művének tartja. Ebben a csodá-
latos környezetben eddig csak-
nem húsz országból 150 fiatal fo-
gadott örök hűséget a vízesés
alatt.

A magyar párok kiválasztását
a Képes Újság szerkesztőségé-
ből dr. Gellért Miklós szervezte az
utóbbi három évben.

Az idén március 17-én jelent
meg a pályázat, amire Boros
Andreával jelentkeztünk. Annak
ellenére, hogy április 13-án pén-
teken volt az első megmérettetés,
mégis mi lettünk az a szerencsés
pár, aki a Jugoszláv Idegenfor-
galmi Hivatal és a Plitvicei Nem-
zeti Park vendégeként képvisel-
hettük Magyarországot az euró-
pai fiatalok közös esküvőjén.

1990. május 24-től május 29-ig
6 nap csodálatos nászútban volt
részünk, amit 6 jugoszláv, 3 hol-
land és 1-1 dán, belga, francia,

olasz, svájci és német házaspár
társaságában töltöttünk.

A házigazdák vendégszeretet-
ből jelesre vizsgáztak. Az első
nap a Plitvice Motelban találkoz-
tunk. Ez Zágrábnál egy autópá-
lya mellett található, ahol egy
„coctail party"-n, újságírók jelen-
létében megtörtént a résztvevő
párok bemutatása.

Második nap Zágrábot tekin-
tettük meg, de ez nemcsak vá-
rosnézésből, hanem múzeum lá-
togatásból is állt. Délután busz-
szál indultunk tovább a nemzeti
parkba. A párok szálláshelyéül a
volt kormány-rezidenciát az Iz-
vor-villát választották. A lányokat
hófehér menyasszonyi csokrok-
kal várták, és megérkezés után
koccintottunk a sikeres találko-
zásra.

A harmadik nap megkezdő-
dött az ismerkedés a Plitvicei
Nemzeti Park azon részeivel,
ahol az esküvő napján végig kel-
lett haladni. Budo Modri főpróbát
tartott. Ezen a napon nagyon hi-
deg volt, de a rendezők figyelme
erre is kiterjedt, és italok felszol-
gálásával próbálták az időjárás
okozta kellemetlenségeket eny-
híteni.

A nap fénypontja a népművé-
szeti gálaest volt. A Jezero hotel-
ban népviseletben kellett megje-
lenni, és mindenki rövid énekes,
táncos, hangszeres, vagy más
közös műsorszámot adott elő a
többiek és a szálló vendégek
szórakoztatására. Mi Galgamenti

LEGYEN A VÁSÁRLÓNK!
Kertibútorok, kerti lámpák, napernyők összecsukható négy
személyes kempingasztalok és padok, flekkensütők, falra

szerelhető szerszámtartók és különböző háztartási műanyag áruk
vásárolhatók

A GARNITÚRA KISSZÖVETKEZET
RAKTÁRÁBÓL

1165. Budapest, Demeter u. 3.
Nyitvatartási hétfőtől-csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig

hétvégén zárva

Az ifjú pár a Plitvicei Nemzeti
Csárdást táncoltunk, amelyet a
jugoszláviai televízió is felvett.

Negyedik nap érkeztünk el a
rendezvénysorozat fő esemé-
nyeihez, ahol ismét népviseleti
ruhát öltöttünk. Az ünnepély a he-
lyi párok hivatalos esketésével
kezdődött, melynek érdekessé-
ge az volt, hogy részükre a tanu-
kat a külföldi párok közül válasz-
tották. Erre az eseményre a Ma-
gyar Televízió is megérkezett, és
egy üres pillanatban velünk is ké-
szített egy rövid interjút.

Az esketés után minden pár
elültetett egy fenyőfát, ami évtize-
dek múlva is az 1990 évi résztve-
vőkre emlékeztet majd. A leendő
park előtt egy emléktáblát he-
lyeztek a faültetők névsorával.

A munka végeztével a Veliki
Slap vízesés elé vonultunk, ahol
ünnepélyes keretek között 15
boldog pár jelenlétében megerő-
sítettük házassági fogadalmun-
kat. Megható volt, ahogy a kórus
Európa kilenc nyelvén szavalta a
költő versét:

A NŐI FODRÁSZATBAN

ni
a Sport vendégifi melletti

üzletbfil most itt várja
Kedves régi és új Vendégeit

10-20 óráig

ifj. Manner Zoltán
tüzelő és építőanyag

kiskereskedő
1162 Budapest

Árpádföldi út 30.
Nyitva 8-17 óráig

Telefon: 16-42-992

4 E-gerenda
• cement, izolit
• mész, homok, sóder
• téglaféleségek
• tüzelőanyag és fűtő

olaj
szállítással együtt is

KISSZÖVETKEZETÜNK
VÁLLAIJA

ÉPÜLETEK
tervezését engedélyezési eljárással
kivitelezését, felújítását
Építőipari-, szakipari-, tetőfedő munkákat
víz-, fűtés-, villanyszerelési,
festő-mázoló és asztalosmunkákat.

SZERVÍZSZOLGÁLATTÁL VÉGEZZÜK
Háztartási gépek, elektromos berendezések javítását

Mátyásföld, íjász u. 22.tr 18-38-252. 8-16 óráig

Parkban, esketés után
„Könnyem, te könnye az őröm-

nek, ömölj, csak ömölj...
Éhséged és szomjúságod va-

gyok, veled születtem,
S nélküled nem élhetek..."
A fogadalom után tiszta forrás-

vízzel teli korsónkat a hatalmas
nézőtömeg és a vízesés felé
emeltük, majd szeretetünk jeléül
kikortyoltuk. Mindenki ölbe kapta
a feleségét és a síkos cölöp gát-
ról a száraz útra vitte.

Az idő már ebéd felé járt, csó-
nakba ültünk, és a „Kozjak cove"
tisztásra indultunk. A helyi nép-
művészeti együttes zenével és
táncos bemutatóval várt bennün-
ket. A szokásos koccintás után
fejedelmi lakomában volt ré-
szünk, az asztalra még nyárson
sült birka is került. A délutáni
programot vidám játékos sport-
vetékedők színesítették.

Fűrészelésben elsŐwhelyen,
míg összetett versenyben a har-
madik helyen végeztünk. Búcsú-
zóul lovasfogattal bejártuk a kör-
nyéket, és visszaindultunk az Iz-
vor-villaba. Utolsó előtti napon
bejártuk a nemzeti park részeit.

A búcsúeste a „Lika house"
vendéglőben volt. A művésztől
mindenki kapott ajándékba egy
festményt, és kihirdették a sport-
verseny végeredményét. A párok
egymás között is ajándékoztak,
mindenki otthonról hozott kis em-
léktárggyal kedveskedett az új-
donsült barátoknak. Az utolsó
nap már csak az utazással telt.

Ez a szövetség lehetővé tette
különböző népek nemzeti szoká-
sainak megismerését, és alkal-
mat adott életre szóló barátságok
kialakítására, amely a résztvevők
emlékezetében örökké élni fog.

Mindezért köszönet a Képes
Újság szerkesztőinek, mert ők is-
merték fel, hogy az egymás meg-
ismerésénél, megbecsülésénél
nincs nagyobb boldogság az
egész világon!

Oláh József

Helyi
Hírek



A GRÓFNŐ CINKOTAN IS GYŰLÖLTE A HABSBURGOKAT
Beniczky Gáborné sz. Batt-

hyány Ilona 1839-ben született.
Édesapja gróf Batthyány Lajos,
az 1848 áprilisában megalakult
első felelős minisztérium elnö-
ke volt. Édesanyja gróf Zichy
Antónia, aki szoros barátságot
tartott fenn özv. Damjanich Já-
nosnéval.

Batthyány Ilona hosszú éle-
tének nagy részét a cinkotai
Batthyány-Beniczky kastélyban
töltötte, közvetlen személyzeté-
nek körében. Az épület a II. vi-
lágháborúban pusztult el, tűz-
vész martaléka lett.

A lakosság körében népsze-
rű grófnő ma egy telep neve őrzi
Cinkotán: Ilona telep.

Batthyány Ilonára, a haladó
gondolkodású grófnőre emlé-
kezik vissza egykori alkalma-
zottja, Ganyecz István.

AXVI. kerületben, Cinkotán a
Cica u. 6.sz. alatti családi ház-
ban élt feleségével a 75 éves,
TSZ. nyugdíjas Ganyecz István
bácsi. (1987-ben meghalt) Már
egészen fiatalon sokat hallott
Batthyány Ilonáról, hiszen éde-
sapja is a grófnő szolgálatában
állott.

— István bácsi, mikor lépett
Batthyány Ilona szolgálatába?

— 1924-ben Melna Gyula in-
téző vett fel „mindenesnek". Ez
azt jelentette, hogy a kastély
tetőjavításától kezdve minden
sorra kerülő munkát el kellett
végezni. Később parádés ko-
csis lettem, s mindvégig az is
maradtam. Fizetésünket csak
természetben kaptuk. Pénzbeli
fizetés nem volt. Batthyány Ilo-
na egyébként nagyon takaré-
kos volt. Pénzt csak a legszük-
ségesebbre adott ki.

— Mikor találkozott legelő-
ször személyesen Batthyány
Ilonával?

— Felvételem után egy hét
múlva már meglátogatott ben-
nünket. Hogy vagy fiam? - így
szólított meg. Minden iránt ér-
deklődött, ami az alkalmazottai-
val történt.

— Milyen eseményekre em-
lékszik legjobban, amelyekből
igazán emberközelről megis-
merhette a grófnő egyéniségét,

emberségét, jószívűségét, az
alkalmazottaival való törődést?

— Egy alkalommal éppen te-
tőjavítástvégeztünk, amikor vá-
ratlanul meglátogatott bennün-
ket. Piszkos munkaruhában
voltam. „Fiam, fiam micsoda ru-
hád van? Gyere le! Jöjj be az
irodába!" Mikor bementem, ki-
nyitotta az egyik szekrényt és
így szólt: „Válassz magadnak
ruhát. De előbb próbáld fel!" Jé\\
ruhát, báránybéléses kabátot is
adott.

—A kocsisoknak volt egy kü-
lön pihenő, melegedő szobájuk.
Itt gyakran meglátogatott ben-
nünket. Mikor már hidegebbre
fordult az idő, személyesen
győződött meg róla, hogy elég
meleg van-e. „Meg ne fázzatok"
- mondta ilyenkor. „>4 szakács-
nő melegít nektek téglát is, ha
kell."

—Azt mondták, hogy a gróf-
nőszerette a vidámságot, a mu-
latságot, a dalt.

— Igen nagyon szerette a
magyaros zenét, dalt. Ilona-nap
alkalmával minden esetben el-
küldött a cigányokért is, meg-
hívta felesbérlőit, öregekét, fia-
talokat egyaránt. A cigányok-
nak is természetben fizetett. A
Baja utcai présház körül terült el
a szőlője (ez a terület ma már
jórész beépült.) Ilona-napon
minden alkalmazott annyi bort
kapott, amennyit el tudott vinni,
akár kannában is.

Ha meghívták, elment a pa-
raszti lakodalmakba, s ha fel-
kérték, még táncolt is. Ilyen volt
a vidám, népszerű Batthyány
Ilona.

Pedig sok keserűséget hor-
dozott magában. Közismert volt
a Habsburg ellenességéről, hi-
szen édesapját, gróf Batthyány
Lajost ők végezték ki 1849-ben.
Habsburg elleneségéről több
történet is fennmaradt. Egy
nyári napon Ferenc József csá-
szár és király négylovas hintá-
ján gödöllői nyaralójába igyeke-
zett, kíséretével együtt. Mikor
erről tudomást szerzett Batt-
hyány Ilona, fogatával Cinkotá-
nál eléjük vágtatott és Kerepe-
sig csak lépésben engedte őket

Az Állami Biztosító azon ügyfelei között, akik Casco-kötési
szándékukat előzetesen bejelentik, évenként egyszer sorso-
lást rendez, mely alkalommal a szerencsés nyertes vissza-
nyerheti gépkocsijának árát, maximum 120.000 forintot
Az idei sorsoláson — melyet a tavaszi BNV-n rendeztek—
kerületünk egyik lakosának kedvezett a szerencse.
V. F. ügyfelünk 1990. június 1-én boldogan vette át irodánk-
ban nyereményét.

Állami Biztosító
Kelet-Pesti igazgatóság

6. sz. Ügyfélszolgálati Iroda
1163 Tekla u. 4.

előre. Ekkor hirtelen megfordult
és visszahajtatott kastélyába.

Egy másik alkalommal a cin-
kotai tanítóképzőben egy esti
mulatságot rendeztek az inté-
zet vezetői. Erre egy, a magya-
rokkal szimpatizáló Habsburg
főherceget is meghívtak. Erről
Batthyány Ilona előzőleg nem
tudott. Mikor bemutatták neki a
főherceget, így szólt hozzá: „Ön
az első Habsburg, akivel kezet
fogtam."

— István bácsi mit tudna
mondani a grófnő szabadfürdő-
jéről, amely a Caprera-patak
két partján terültei? (A fürdőház
ma is áll. Jelenleg lakóház.)

— Nagyon szerette a fürdő-
jét, melynek állandó hőmérsék-
letű vizét külön zsilip szabályoz-
ta. Több vitája volt Cinkota köz-
ség akkori vezetőivel, mivel azt
a területet ki akarták sajátítani,
különösen a strandfürdő meg-
nyitása után. A kisajátítás csak
a grófnő halála után történt
meg.

Itt említem meg, hogy a patak
neve is tőle származik. Nagy
tisztelője volt ugyanis Garibaldi
olasz szabadsághősnek, aki
Caprera szigetén élte le élete
utolsó éveit. Ott is van eltemet-
ve. Batthyány Ilona a kis patak-
nak a nevével állított emléket a
nagy olasz hazafinak.

— Mikor halt meg Batthyány

Ilona és István bácsi részt vett-e
a temetésén?

— 1929-ben halt meg és a
Kerepesi temetőben temették
el, a Batthyány-mauzóleumba.
Kislánya — Beniczky Lea —
hamvait azonban már korábban
exhumálták a cinkotai parkban
és őt is oda temették. A temeté-
sén parádés-kocsis díszruhám-
ban vettem részt. Belső inasá-
val együtt álltunk a koporsója
mellett.

Évekkel ezelőtt kezembe ke-
rült a grófnő megsárgult vég-
rendeletének egyik példánya,
amelyen István bácsi neve is
szerepelt.

— Mit örökölt mint volt alkal-
mazott? (Itt kell elmondanom,
hogy azok kaptak örökséget,
akik az örökhagyó feltételeinek
eleget tettek: mindvégig hűsé-
gesek maradtak. Ellenkező
esetben még a rokonait is kizár-
ta az örökségből. Ebből szár-
maztak az ismert perek is.)

— Én kaptam 1 kát. hold
szántót (1600 n-öl), 1 kát. hold
rétet és egy tehenet. Még a ki-
fizetendő illetékre is külön pén-
zösszeget hagyott, hogy az se
terheljen bennünket. Jószívű-
ségéért, igaz emberségéért, 75
éves fejjel is a legszebb emlé-
keim között őrzöm nevét — fe-
jezte be a beszélgetést Ga-
nyecz István bácsi. Eőri Dénes

ládiOttiion

A kerület minden családi ház- és lakástulajdonosának,
bérlőjének változatlanul ajánlja

az ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ
Kelet-pesti Igazgatósága a korszerű

CSALÁDI OTTHONBIZTOSÍTÁS-t
Biztosításunk 27 féle káreseményre nyújt új értéken

—újra-beszerzési áron —kártérítést.

A kerület lakosságát folyamatosan kér esi 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:25-27-900 vagy 25-27-260



KERÜLETI
ROCKFESZTIVÁL
AMATŐR ROCKZENEKA-

ROK FIGYELEM!
A Mosolygó Antal Művelő-

dési Ház és a XVI. kerületi Csa-
lád- és Ifjúságsegítő Egyesület
amatőr rockfesztivált szervez.
A rendezvény célja: bemutatko-
zási és ismerkedési lehetőség
a zenekarok számára, segít-
ségnyújtás a szakmai tovább-
képzéshez.

A rendezvény időpontja:
1990. szeptember 1., szombat
délután. (A kezdés időpontja a
jelentkezők számától függ.)

Helye: Mosolygó Antal Műve-
lődési Ház 1163 Budapest,
(Sashalom) Thököly utca 13. (A
sashalmi piac mellett.)

Jelentkezés: a fesztiválra el-
sősorban XVI. kerületi amatőr
zenekarokat várunk, de a lehe-
tőségtől függően más kerület-
ből is elfogadunk jelentkezőket.
Két kategóriát indítunk: általá-
nos rockzene és külön a rock
and roll stílus számára.

Nevezési feltételek: a neve-
zett zenekarok részéről szemé-
lyenként 100,- Ft nevezési díj, 1
darab demokazetta, amely tar-
talmazza az előadni kívánt —
legalább 3 — számot. Jelent-
kezni lehet (-i-felvilágosítás) a
művelődési házban személye-
sen, (a fent említett feltételek-
kel) Oltai Györgynél.

Telefon: 163-8894 és
163-9862

Határidő: 1990. július 30-tól
augusztus 17-ig.

Díjazásban — mindkét kate-
góriában — az első három he-
lyezett részesül. (Felszerelést
— az alapfelszerelésen kívül —
biztosítunk.)

VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐK
JELENTKEZESÉT!

Mosolygó Antal Művelődési
Ház

XVI. kerületi Család- és Ifjú-
ságsegítő Egyesület

A szerkesztő autója

Kereskedelmi
Kisszövetkezet

BIZSU- BUTIK :
Csömöri u. 80. :

•

14 és10 karátos arany j
14 karátos arannyal futtatott i
ezüst, és különleges ezüst |

ÉKSZEREK NAGY VÁLASZTÉKBAN i
****** !

A SZABADIDŐ
ÜZLETHÁZBAN

az Egyenenes utcában :
10-20 százalékos i
NYÁRI VÁSÁR!
Mindkét üzletünkbe i

Íj várjuk kedves vásárlóinkat! j

Rendkívüli sikert aratott elő-
ző számunk autó-bemutatója,
így most folytatjuk — ezúttal
egy „háztáji darabbal".

A szerkesztő autója tizenhat
éves modell, 1300-as típusú
Dacia, melyet elsősorban az
eredetileg beépített francia al-
katrészek miatt lehet szeretni.
Belső kárpitozása egy tévedés-
ből bekerült márkás üléshuzat-
nak köszönhetően elfogadha-
tó, az egyéb felületek egy ce-
ment-szállítási sorozat múlha-
tatlan jeleit őrzik. A tetőkárpitot
egy túlméretes betonvas vége
szakította be. Az ablakemelők
már rég beragadtak, leszámít-
va a vezető mellettit, mely eltört,
és így az üveg kívülről-belülről
tenyérrel megtapasztva némi
gyakorlattal le-fel mozgatható.

A jármű önsúlya a sorozatos
behegesztések nyomán mint-
egy tizenöt százalékkal haladja
meg a gyári értéket. A karos-
széria burkoló elemei többé-
kevésbé korrodáltak, leszámít-
va a főtartókat, melyek a francia
védelmi technológiának kö-
szönhetően még mindig épek.
Ugyancsak kifogástalan a fék-
rendszer, az erőátvitel, a felfüg-
gesztések és a világítás, s a
hobbiból beszerelt elektroni-
káknak köszönhetően az ős-
öreg autó pöccre indul, fo-
gyasztása minimális, s egyéb
meglepetések is találhatók
benne. Az autótolvajok elleni
védekezés mellesleg elhanya-
golható lenne, mert aki ezt a
roncsot elvinné, az csak olyan
részeg lehet, hogy lopás köz-
ben kiájul a kocsiból.

Az őrizetlen autóban régi új-
ságokon és visszaváltandó
üvegeken kívül soha semmi
nem marad, s így gyakran meg-

3-4-5 köbméteres
konténerekkel

fuvart vállalunk
16-41-641,16-92-508

spórolható a küszködés a ro-
mán gyártmányúra cserélt zár-
cilinderrel. A kilométeróra évek
óta üzemképtelen, így (vélhető-
en) 60 kilométeres átlagsebes-
séggel haladva a maszek
gyártmányú kipufogó zajos
dörmögését a jobb első futómű
egyik rakoncátlan szilent-
blokkjának állandó nyekergése
festi alá.

— Még az Autóklub lapjánál,
az Autóséletnél dolgoztam, mi-
kor ezt az autót le akartam cse-
rélni— mondja a szerkesztő —,
de ezen a helyen közvetlenül
tapasztalhattam, hogy milyen
színvonalú autóval jár az átlag-
magyar, így maradt a Dákó...
Újságírói együttérzésemet ez
nagyban javította, az autót meg
én — kisebb-nagyobb rend-
szerességgel. (Mióta autó van
a világon, családunk apai ága

ennek javításával foglalkozott,
s így mérnökként egyhamar el-
tanultam a Dacia-javítás forté-
lyait.) Mióta viszont a Helyi Hí-
reket szerkesztem, szinte sem-
mi időm nem jut erre az öreg
járgányra, s naponta hálás va-
gyok neki, ha nem hagy cser-
ben. Menet közben mindig
olyan érzésem van, mintha
nagyanyámat indítanám egy
mezei futóversenyen.

— Ha cserélnem kellene,
nagy dilemmában lennék —
folytatja a szerkesztő. — A
„szocialista" autók 20-40 éves
konstrukciók, csapnivaló minő-
ségben előállítva. A nyugatiak-
hoz viszont átkozottul drága az
alkatrész. Legbölcsebb lenne
tán a lóhoz visszatérnünk, bár
a jelenlegi gazdasági helyzet-
ben az átlag-magyar alá a sza-
marat is luxusnak érzem. (Sz)

KONYHA-SHOW
Kedves Háziasszonyok,

Sorstársaim!
A könnyű és gyors „befőzés"

trükkje — mint már említettem
— a főzés nélküli módszer. A
téli hónapokra, szervezetünk
számára szinte nélkülözhetet-
len vitaminokat, ásványi anya-
gokat rezerválhatunk így. Az én
módim ezt a célt szolgálja, a
sikerélményről nem is beszél-
ve, s visszaidézi Nagyanyáink
illatos szörpjeinek, finom sava-
nyúságainak ízét, melyeket —
ha mást nem is tudott — szere-
tettel ajándékozott a spei7ából,
ahol mindig akadt valami adni-
való. Utánozzuk hát, a jó példa
követendő!

Nyers málna-, ribizliszörp:
Hozzávalók: 1 kg gyümölcs,

6 dl víz, fél kávéskanál szalicil,
fél kávéskanál borkősav (cit-
romsav), illetve ennek többszö-
röse, valamint kristálycukor.

A gyümölcsöt összetörjük,
vízzel, szalicillel, borkősawaj
összekeverve egy napig állni
hagyjuk. Másnap tüllzsákba

öntve lecsepegtetjük és ahány
liter a lé, annyiszor 75 dkg-1 kg
(izlés szerint) kristálycukorral
elkeverve üvegbe töltjük (ha le-
het sötét színűbe), lekötözzük,
és a helyére tesszük.

CSALAMÁDÉ:
Készülhet uborka, zöldpapri-

ka, hagyma, káposzta, sárgaré-
pa keverékéből, de bármi más
savanyúságnak valóból, ki mit
szeret.

Általam ötféle zöldből készül
fél kilónként; tehát felaprítok
összesen 2,5 kilót, melyet hat
deka sóval, 21 deka cukorral,
másfél deci tíz százalékos ecet-
tel összekeverek és egy-két na-
pig állni hagyom, majd levével
együtt üvegekbe téve lezárom
és kész. Tegyünk alá kistá-
nyért, mert kiforrhat, de később
letisztul.

SZERETETTEL KÍVÁN JÓ
MUNKÁT: Betty

Helyi
Hírek



HELLO!
Sziasztok lányok

és fiúk!
Aki akar egy jópofa bandá-

ba, csapatba tartozni, az jelent-
kezzen ezen a címen: Bp. 1161
Csömöri út 109. Azok, akik-
nek motoruk vagy bringájuk
van, előnyben részesülnek.
Amúgy mindenkit beveszünk a
csapatba. A jelentkezőknek
mindent részletesen megmon-
dunk!

Jelszavunk: Éjszakai bulik,
őrült kalandok!

Érdeklődni: hétköznapokon
17-19-ig, vagy reggel 8-12-ig.
Szombaton és vasárnap 14-17
óráig. Korhatár 14-20 évesig.

Tehát aki magányos, vagy el-
veszítette legjobb barátait és
egy kellemes társaságra vá-
gyik, az bátran írjon vagy ke-
ressen fel!!!

Cheny

Nem teszik zsebre a környéket
— Cheny, mi ez a hirdetés?.
— Hát tetszik tudni, nagyon unatkozom...
— Ne teccikelj engem, ha megkérhetlek!
— ...mert elmentek a barátaim. Most végeztem a nyolcadikat,

egész nyáron itthon vagyok a kisöcsémmel. Először fákra raktam
ilyen hirdetéseket, de elmosta az eső. Utána írtam az újságnak.

— Jó, én le is adom a szöveget, de néhány dolgot hadd
kérdezzek. Ez egy eléggé vad fogalmazás...

— A, nem kell félreérteni. Nem akarjuk mi zsebre rakni a
környéket, csak jó lenne jönni-menni, piknikezni a kertben, bulizni
a lakásban.

— Pia, szex...? Csak azért kérdem, mert sok mindent hallani a
mai tinikről.

— Erről nálunk nem lehet szó. Legfeljebb hülyülni szabad, meg
őrültségeket csinálni.

— No ez az, melyek ezek az őrült kalandok?
— Hát olyasmi, mint amikor az énektanárunknak eldugaszoltuk

a píkuláját, vagy a kiránduláson, ahol a tanárnő őrt-üií a folyosón,
az ablakon mászkáltunk egymáshoz, és amikor ránknyitott, a
szoknyája alá raktunk egy egeret.

— Nagyon szigorú a korhatár: 14-től 20-ig.
— Jó, lehet akár 22 éves is, csak tagadja le, hogy olyan vén.

Biztosan bevesszük a bandába.
—A motorosok néha megőrjítik a felnőtteket...
— Azok a hülye Simsonosok! Olyan nagyképűek, mert hogy

micsoda motorjuk van... Pedig nem egy Honda! ígérem, hogy a mi
motorosainkkal nem lesz semmi baj. (F)

A P R Ó H I R D E T É S E K
FIGYELEM! MUNKANÉLKÜLIEK. MUN-
KÁT KERESŐK APRÓHIRDETÉSEIT IN-
GYENESEN KÖZLI A HELYI HlREK.

KERESÜNK porszóró üzemünkbe gya-
korlattal rendelkező, eiektormossághoz
értő dolgozót. NOVITAS Garnitúra fém-
szlnező kft. 1165 Demeter u. 3., Kovács-
né.

EGY FŐ LAKATOS szakmunkást kere-
sek. Érdeklődni 16 óra után: Árpádföld,
Állás u. 22. Dénes (a 32-es busz vona-
lán).

TAKARÍTÓNŐT KERES a XVI. kerületi
Jókai Mór általános iskola. Érdeklődni:
1-635-085

MATEMATIKA, fizika, magyar nyelv, ké-
mia korrepetálást vállalok nagy gyakor-
lattal. Érdeklődni lehet a Csömöri u. 80.
alatti Mini üzletházban.

KÖNYVVITEL, pénztárkönyv, naplófő-
könyvvezetése, ÁFA elszámolás, társa-
dalombiztosítás-ügyintézés, pénzügyi
és számviteli nyilvántartások, adóügyi
ügyintézés, jogi tanácsadás vállalkozók
számára. Érdeklődni lehet a Mini Üzlet-
házban, Csömöri u. 80.

SÜRGŐSEN ALBÉRLETET KERES 30
éves nő, aki varrással keresi
kenyerét. Különálló lakrész előnyben.
Tel: 16-38-153, reggel és este 8-9 óráig

KÜLÖN BEJÁRATÚ albérleti szobát ke-
resek. Tel: 1-638-127

OLYAN IDŐS NÉNIT keresek, aki eltar-
tási szerződést kötne 26 éves óvónővel,
havi törlesztés és mindennapi segítség-
nyújtás ellenében. „OTTLAKÁS NÉL-
KÜL" jeligére: 1631 Bp. Pf. 109., vagy
üzenethagyás a szerkesztőségi telefo-
non: 18-40-289

ÖSSZEKÖLTÖZŐK FIGYELEM! Két-
szintes, két családnak is alkalmas teher-
mentes, összkomfortos, 118 nm-es ker-
tes családi ház eladó, 36 ezer Ft/nm.
Megtekinthető egész nap: Rákosszent-
mihály, György u. 60.

ELCSERÉLNÉM Üllői úti 80 nm-es tana-

Helyi
Hírek 90/7

esi telefonos lakásomat kisméretű örök-
lakásra.-1-422-495

KIS CSALÁDI HÁZAT vennék, lehetőleg
a Metró utcai iskola körzetében. Kere-
kesné, Rákosszentmihály, János u. 14.

DIVATÁRU KISKERESKEDŐK FIGYEL-
MÉBE! "Dundi-Duó" Női szabóság —
extra méretű konfekció! Ruha, blúz,
szoknya, nadrág, nadrágszoknya, mel-
lény, blézer készítőtől kapható! Mátyás-
föld, Irtnyi J. u. 28., az Újszász u. sarkán.

SOLARIUM, Ibolya kozmetika. Sasha-
lom, Pósa Lajos út 45. Tel: 18-39-993

NYUGDÍJAS egyedülálló pótmamát ke-
resek, háztartásomba besegítő! Érdek-
lődni: munkanapokon 8-15 óráig a 18-
38-743 telefonon.

ÓVODA FELVESZ takarító gyermekgon-
dozói munkára dajkát. Jelentkezés: Má-
tyásföld, Borotvás u. 8. egész nap.

IRATMÁSOLÁS — színespapíron is —
AZONNAL MEGVÁRHATÓ! Nyitva hét-
köznapokon 7,30-17-ig 1165. Mátyás-
föld, Bökényföldi út 6. (Veres P. u. sarok)

KIADÓ 60 nm. szuterén és 400 nm. ud-
var. Ipari áram, víz, gáz, telefon van, de
lakásnak nem alkalmas. Rákosszentmi-
hály, Baross u. 135.. Tel: 16-38-582, Má-
té.

SASHALMON ELADÓ két szoba kom-
fortos családi ház 117 négyszögöles te-
lekkel. Bp. XVI. Sasfészek 47. Telefon:
18-36-560, Répásné, hétköznap

KÉTGENERÁCIÓS, SZÉP KERTES
CSALÁDI HÁZ ELADÓ (5,5 millió forint),
vagy elcserélhető. Minden megoldás
érdekel. Érdeklődni XVI. Ferenc u. 113.
Csak hétvégén.

A NYÁRI SZÜNIDŐBEN bölcsődéstől 7
éves korig gyermekek felügyeletét, fog-
lalkoztatását vállalja teljes ellátással pe-
dagógus, Mátyásföldön kertes családi
házban. Telefon: 16-38-010. Nemesné

ALACSONYFENNTARTÁSÚ sashalmi
elsőemeleti, délkeleti fekvésű, teher-
mentes 52 négyzetméteres öröklakást
családi házra cserélek ráfizetéssel. Te-
lefon: 16-13-587.

MOSZKVICS 412 karambolózott motori-
kusán jó állapotban, egyben vagy alkat-

résznek is olcsón eladó. Érdeklődni Ko-
csis 1625 Pf. 14.

ITT AZ ITÁLIAI ÁLOM! Ha csempét,
vagy padlóburkolót keres, feltétlenül
nézze meg a REBEKA SHOP-ban nyílt
OLASZ áruféleségekből álló bemutató-
termet. Magas színvonal alacsony ára-
kon, ön megtekinti, kiválasztja, mi ház-
hozszállítjukönnek!!! Katalógusainkból
kádakat és csaptelepeket is választhat.
Illatszer, és édesség is kapható a Rebe-
ka Shopban, a Pálya u. 141. szám alatt
(Pálya utcai lakótelepen).

PARKETTALERAKÁST, átrakást, sza-
lagparkettázást, csiszolást, világos lak-
kozást, szőnyegpadló és pvc-ragasz-
tást vállalok, garanciával. Telefon: 18-
39-923.

ESKÜVŐI fejdíszek, fátylak, nyakken-
dők, ruhadíszek, művirágok. Bp. V. ke-
rület, Váci u. 12. l. em. 4.1052.

DUNDI DUÓ várja kedves vásárlóit új
nyári kollekcióval: pólók, fürdőruhák és
gyermekruhák is! Mátyásföld, Újszász
u. és Irinyi u. sarok.

EGY-MÁSFÉL SZOBÁS LAKÁS-
MEGOLDÁST keresünk a XVI. kerület-
ben. Ajánlatokat a Helyi Hírek Szerkesz-
tősége címére kérjük: 1631. R. 109. Tel:
18-40-289

ELADÓ TA rendszámú WARTBURG to-
lótetős de-luxe, első tulajdonosától
megkímélt állapotban. Rsztm. Lajos u.
11.

20 szó = 75 forint
Helyi Hírek kedvező áron (20

szóig 75 forintért) közöl lakos-
sági hirdetéseket. A vállalkozói
apróhirdetések, tarifája 20 szóig
120 forint + ÁFA. A hirdetni
szándékozók kérjenek felvilá-
gosítást a 18-40-289 telefon-
számon.

Elsősorban kerületi cégek és
vállalkozók (de mások is)
ugyanitt tájékozódhatnak a ke-
retes hirdetések feladására vo-
natkozóan. Araink a fővárosban
a legkedvezőbbek!

XVI. kerületiek, Csömöriek,
Kerepestarcsaiak
FIGYELEM!
Az ÉVICOOP Építőipari Kisszövetkezet
megnyitotta a Veres Péter út 17/b alatti
Ingatlanközvetítő és Gazdasági
Szolgáltató Részlegét.

Ügyfeleink részére keresünk:
Családi házakat, szövetkezeti és
öröklakásokat
üdülő, építési és ipari telkeket
Távol élő tulajdonos esetén vállal-
juk az Ingatlan rendszeres gondo-
zását, kisebb javítások, kerti mun-
kák végzését

Vállalunk
lomtalanítást,hagyaték-elszállítást
ingatlanügyekkel kapcsolatos jogi
ügyintézést
reklámtáblák, dekoráció készítését.

Félfogadás: hétköznap 12-16,30-ig

szerdán 12-18 óráig

Telefon: 16-39-938

^Postacím: Bp. 1630. Pf. 13.

Komputeres szem vizsgálatot
is végez!
GERŐ
RUDOLF
Jénai okleveles látszerész mester
Szemüvegkészítés, javítás.
Gyermek és operált (hályog) szem-
üvegek szakszerű elkészítése.
Veres P. út 110. (a Repülőtéri HÉV
megállónál.) Telefon: 16-38-006.
Nyitva: 9-18, szombaton 9-14 óráig.

HORGÁSZCIKK
^DÍSZÁLLAT
KERESKEDÉS

Veres P. u. 110.

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
Kiadja a XVI. Kerületi
Közösségi Egyesület
Felelős kiadó:
SZŐKE KATALIN
Egyes példány ára: 14,50 Ft
Szedés: XVI. Kerületi
Közösségi Egyesület
C-64 személyi számítógéppel
Tördelés:
SZKI Computer Media Rt.,
a Ventura 2.0 változatával
Nyomtatta az Ikarus Nyomda
(XVI. Újszász u. 45.)



Az élet egyik ősjelensége az öre-
gedés. Ez nem betegség, hanem
biológiai folyamat. Az évek múlásá-
nak nyomait eltüntetni nem lehet,
de megfelelő életmóddal, kezelés-
sel, bőrápolással kialakulásukat je-
lentősen késleltethetjük.

Az öregedés folyamán az emberi
szervezet minden részében megta-
lálhatók a korral járó átalakulások,
minőségi és mennyiségi változá-
sok.

Legszembetűnőbb a bőr pety-
hüdtsége, ráncpsodása. Oka a bőr
sejtjeinek és mirigyeinek csökkent
működése, a rugalmas rostok meg-
fogyatkozása. A bőr sorvad, ciga-
rettapapírszerűen ráncolhato, akis
hajszálerek jobban áttűnnek rajta.
A sejtek víztartalmának csökkené-
se, a faggyú-, és verejtékmirigyek
elégtelen működése következté-
ben a bőrfelszín szárazzá válik, né-
ha finoman hámlik.

A bőrszárazság kínzó viszketést
okozhat, ami télen, száraz levegőjű
lakásban, vagy éppen nyáron a fo-
kozott verejtékezés, kiszáradás kö-
vetkeztében tovább fokozódhat,
emellett ráncok, nagy bőrredők ala-
kulhatnak ki.

A szappanos, melegvizes fürdés
a bőr védő faggyúbevonatát leold-
ja, a víztartalmát tovább csökkenti,
fokozza a viszketést. Ezért idős kor-
ban különösen fontos, hogy a min-
dennapi tisztálkodás csak rövid
ideig tartó zuhanyozásból álljon,
mely után zsírosabb krém vagy
testápoló használata ajánlott.

A napozás is sajnos elősegíti a
ráncosodást, bár a mérsékelten le-
barnult bőr fiatalosabbá varázsol.

Amikor az első ráncok megjelen-

nek, szükségessé válik a bőrápoló
krém rendszeres használata. Na-
gyon jó hatásúak a növényi kivona-
tokat, vitaminokat tartalmazók. Eze-
ket a készítményeket mindig vizes
arcra kenjük fel, majd megfelelő
masszírozó mozdulatokkal segítjük
elő bőrbe jutásukat apró ütögető
mozdulatokkal. Ezzel az arc izmait
is megerősítjük, ezeknek kell az el-
veszett rugalmas rostok szerepét
átvenni a bőr feszesen tartásában.

A ráncok kialakulásában jelentős
tényező lehet a fogak elvesztése is.
Következtében megbomlik az arc
hamóniája. Az ajkak befelé fordul-
nak, mélyebbek lesznek a szájzugi
redők.

A fogatlan ember rágás nélkül,
darabosan nyeli az ételt, vagy jól
fellazított, pépes ételeket fogyaszt.
Mindkettő emésztési zavarokhoz
vezet, mely a bőrfolyamatokat is
rontja.

Gyakoriak a pigmentzavarok.
Ezek az „időskori szeplők", melyek
a halványító kezeléssel szemben
általában dacolnak. Inkább fogad-
juk el őket.

A bőr és az erek rugalmasságá-
nak csökkenése okozza a kis trau-
mákra, esetleg csak nyomásra ki-
alakuló apró, pontszerű vagy na-
gyobb bevérzéseket. Ezek leg-
gyakrabban a kézen, alkarokon lát-
hatók.

Idős korban megszaporodnak a
bőrön a kis vörös érdaganatocskák
(angiomák), a lapos, morzsalé-
kony, világos vagy egészen fekete

időskori szemölcsök. Ezek eltávolí-
tására kozmetikai okokból kerülhet
sor. Természetesen ez nem vonat-
kozik a bőrrákokra. Ezek viszony-
lag jóindulatúak, gyógyíthatók —
ha időben kezelik őket.

Ha nedvező, vagy esetleg vérző,
pörkösödő növedéket vagy sebet
észlelünk, mely kb. 1 hónap alatt
nem gyógyul be (vagy újra kisebe-
sedik), feltétlenül forduljunk bőr-
gyógyászszakorvoshoz. Ugyanezt
kell tennünk, ha bármilyen gyorsan
növekvő daganatocskát észlelünk.

Az öregedés során fokozottabb
a hajhullás, aminek egyik oka a haj-
hagymák csökkent vérellátása. A
fejbőr vérkeringésének fokozásá-
val — Bánfi hajszesz, masszírozás

— vagy a hajhagymák táplálását
elősegítő pakolásokkal késleltet-
hetjük a folyamatot.

A fokozott szőrnövekedést gyan-
tázással vagy elektromos epilálás-
sal oldhatjuk meg.

A korral járó káros hatásokat
nagymértékben lassíthatjuk helyes
táplálkozással. Étrendünk gerincét
a tejtermékek, vitamindús gyü-
mölcsök, gyógyszörpök, zöldség-
félék alkossák. A főtt ételek közül
elsősorban a párolt főzelékféléket,
húsok közül a könnyű, kevés zsírt
tartalmazó baromfi-, és halhúsokat
fogyasszuk.

Törődjünk magunkkal idősebb
korban is. A nyugodt, derűs lélek-
hez társuló jól ápolt, kellemes külső
nagymértékben megkönnyíti min-
dennapi beilleszkedésünket mind
a családba, mind a társadalomba.

Dr. Fehér Ágnes

FRIZURA AJÁNLAT
Az utóbbi időben a frizura meg-

választásánál nincs nehéz dolguk a
hölgyeknek. A frizura-divat megle-
hetősen széles skálájú. Lehet vá-
lasztani, variálni.

Divat a hosszú, a rövidebb, az
egész felvágott rövid, a sima, a
göndör és a hullámos.

Merjünk választani, újat kérni!
Egy kissé szokatlan, új frizura nem
egyenlő azzal, hogy „nem illik hoz-
zánk". Inkább az arcforma, a hajmi-
nőség meghatározó a választás-
nál. Ebben szeretnénk segíteni!

Vékonyszálú, kevesebb hajnál a
legmegfelelőbb a göndöres hajvi-
selet. Ez lehet rövid vagy hosszú,

UJ!

BŐRGYÓGYÁSZAT-KOZMETOLÓGIA

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

KERÜLETÜNKHÖZ LEGKÖ-
ZELEBB ESIK az Autóklub 3.
számú műszaki állomása a
XVIII. Nefelejcs u. 4. alatt. Aki már
egyszer járt ott, másodjára
könnyen megtalálja. Útirány: Bi-
hari út, Ül lói út, Vöröshadsereg
útja, majd a fénysorompó után az
elsó' lámpánál balra. Itt már fran-
ciakulcsos táblák igazítják útba
az autóst. A műszaki állomáson a
vizsgáztatástól a szélvédőüveg-

MEGNYITOTTAM
ESZTERGÁLYOS

MŰHELYEMET
Cinkotán

a Rádió utca 2. alatt.
Tel: 1-133-564

VÁLLALAJUK lakossági megrendelésre is fékdo-
bok, féktárcsák szabályozását, egyedi és kisszériás al-

katrészek, szerszámok forgácsolással történő
megmunkálását,

SAVÁLLÓ hőkezelt és nagy szakítószilárdsága
kötőelemek gyártását menetgörgőzéssel.

NÁNÁSSY GYÖRGY
gépésztechnikus, esztergályos mester

AUTÓSZERELŐK, AUTÓMENTŐK
FIGYELMÉBE IS!

javításon át a hitellevélig minden-
nel foglalkoznak, mégpedig két
műszakban, reggel 6-tól este 9-
ig. Bejelentkezés telefonon is tör-
ténhet (14-76-384, illetve
14-76-358.)

MINT MINDENHOL, július 1-től
itt is az új vizsgáztatási rend van
életben — tájékoztatta lapunkat
Kőfalusi László, a műszaki állo-
másvezetője. Naptári évben szá-
molva három éves vizsgát kap-
nak azok az autók, melyek nem
idősebbek három évesnél. (Ez te-
hát normál esetben 2x3 év.)
Egyébként minden autót két évre
vizsgáztatnak, életkortól függet-
lenül. Ugyanezek a szabályok
vonatkoznak az utánfutókra, la-
kókocsikra és lakóautókra is. Je-
lentős változás, hogy az üzem-
bentartó kilététől függetlenül
csak magáncélú és közhasznú
besorolás létezik. Csak ez utób-
biaknak, például a taxiknak kell
évente a műszaki vizsgán megje-
lenni. (Ez a változás például a
KFT-k tulajdonában lévő autókat
érinti kedvezően.)

A VIZSGA MŰSZAKI FELTÉ-
TELEI valamelyest szigorodtak,
például az ovális fékdobok miatt
azokat az autókat már vissza-
dobják, melyek júniusban még
átmentek volna. Szigorúbbak a
szennyezőanyag-kibocsátás ha-
tárértékei is. A részletes műszaki
feltételek az idei 33. számú Ma-
gyar Közlönyben megtalálhatók.

az utóbbinál kissé meneteles vá-
gást kérjünk, így habosabb (düfti-
gebb) lesz a haj.

Itt a főn-formázás nem kifejezet-
ten szükséges, inkább a hő, a ter-
mészetes lassú szárítás és a bal-
zsarrtos kezelés a fontos.

Kemény, vastagabb szálú hajak-
nál a klasszikusabb (Sasson) for-
mák a praktikusak, itt a „precíz"
hajvágás a döntő. Egy kis vékonyí-
tási kérhetünk az oldalaknál és a
frufru résznél, a változatosság ked-
véért.

A rugalmas, jó minőségű hajak-
nál választhatjuk a hullámos frizu-
rát. Ez nagyon divatos, nőies, külö-
nösen hosszabb hajviseletnél. A la-
za, lágy dauer azonban nélkülöz-
hetetlen a forma tartóssága miatt.
Ezek a frizurák nehezebbek, több
ügyességet, türelmet igényelnek.

Aki szereti, és illik egyéniségé-
hez a nagyon rövid haj, vágassa
(stuccoltassa) fel oldalt és hátul
meredeken. Afelső rész hosszabb,
de vékonyítva zsellé segítségével
variálhatjuk. Legyen bátor — na-
gyon divatos, a nőiességet nem
mindig a haj hosszúsága jelenti!

Hölgyeim, ajánlatom remélem
kis segítséget nyújt a frizurák divat-
rengetegében! Végezetül hangsú-
lyozni szeretném, hogy a fontos
alapműveleteket mindig szakem-
berrel végeztessék a siker érdeké-
ben! Jurinkovits Ernő

SV/L $(s>i fodrászat
Sashalom, főhadnagy u!7.



18-38-493

30.SZ. VEGYES VAS-MŰSZAKI BOLT
Bp. XVI. Köztársaság u. 29. (a Hősök terénél) Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16,30

Gáz-, vegyes tüzelésű kazánok, vas-műszaki, híradástechnika, zár-lakat-
vasalás, szerszámok, gépek, szerelvényáru, PVC padló, csavaráru, fes-
ték, villanyszerelési anyagok, háztartási cikkek, ragasztók, radiátorok.

ANYAGOK BESZERZÉSE RÖVID HATÁRIDŐRE
Előjegyzést felveszünk

Új szolgáltatásunk kerületieknek: ingyenes házhozszállítás 18-38-493

ÚJRAKEZDÉSI TÁMOGATÁST
NEM KAPHAT A GYILKOS?

...kérdezik a felháborodott ár-
pádföldiek, akiknek tudomásá-
rajutott, hogy lakóstársuk—aki
emberölésért volt büntetve és
összesen több mint 20 évet töl-
tött börtönben — évente több-
ször segélyt kap a tanácstól.

A szóban forgó úriember idén
januárban 3800 Ft, júniusban
3000 Ft eseti segélyt kapott, mi-
vel orvosilag igazolta, hogy be-
teg, nem tud dolgozni. Amikor
éppen egészséges, akkor bün-
tetett előélete miatt nem kap
munkát. Élettársa ugyan dolgo-
zik, de jövedelme kettőjüknek
nem elegendő. Annál is kevés-
bé, minthogy hősünk a legutóbb
kapott segélyt három nap alatt
itta el. Mámoros jókedvében
életveszélyesen megfenyeget-
te a környék néhány lakóját,
akik persze attól tartanak, hogy
nála ez nem üres szócséplés.
Becsületére legyen mondva:
már hosszú ideje senkit nem
küldött át a másvilágra, s ebből
akár a társadalom féltő gondos-
kodása feletti elégedettségére

•is következtethetünk.
A tanács eseti segélyezéssel

\Jriz-Center
l; Mész, homok, cement,
;; fűrészáru, vasanyagok j

ÉPÍTKEZÉSHEZ
íj folyamatos anyagbeszerzést is j

vállalunk. j

Telephely:
•: Csömöri u. 162.

©14-01-590

foglalkozó dolgozói az erre az
évre kapott 12 millió forintból 6
milliót már kiosztottak. Ők is fel-
háborodottan kérdezik: miért
kell ezt az értelmetlen munkát
végezniük? Miért nem kaphat
mindenki tisztességes nyugdí-
jat, ahelyett, hogy hozzájuk jár-

jon szemlesütve alamizsnáért?
A fennálló rendelkezések sze-
rint mindazoknak jár segély,
akik rászorultságukat igazolják,
s hiába szabják meg: mire kell
költeni, mert ennek ellenőrzése
a gyakorlatban megvalósítha-
tatlan, -t-

tt!
FILMKÖLCSÖNZÉS

Minden nap reggel 10-től este 10-ig!
Tagsági kártyával számos kedvezmény

HÉTRŐL HÉTRE BŐVÜLŐ FILMKÍNÁLAT, GYEREKEKNEK IS!
Videó lejátszók, videó játékok kölcsönzése

Kedd-szerda: 2+1 Ingyenesen — különleges bérleti akció

XVI. Sashalom, Veres P.u. 39.

Szeretnél éjszaka
fagylaltozni?

Várunk most megnyílt
üzletünkbe

Cefentono
FAGYIZÓ
DRINKBÁR
JÁTÉKTEREM

NYITVA 11-02 ÓRÁIG
MINDEN NAP

Rákosszentmihály,
Csömöri u. 80.
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l VEGYESKERESKEDÉS l
íit 4.4*4*

A szemétdomb egyre nő

A Nádor utcában,
az ABC-től 50 méterre.

= s
= Nálunk minden apróságot

megtalál, amire otthonában |
szüksége lehet.

| Kívánságfűzétünkbe bejegyez- l
= heti beszerzendőit, s mi megkí- jj
l méljük a sok talpalástól!

Nézzen körül nálunk!

Nyitva hétköznap 8-8-ig
szombaton 8-4-ig
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HITTEK a lomtalan ítási felhí-
vásnak a rákosszentmihályi
Hunyadi utcában. Ezt-azt kirak-
tak, ami az idők során feles-
legessé vált.

Azonban elmúlt a lomtalaní-
tás napja, az ő kis kupacuk vi-
szont maradt. És nem csak ma-
radt, hanem szépen növekedni
kezdett. A hiányosan elvégzett
lomtalanítás következtében a
felesleget odahordta a környék.
(így legalább egy helyen van.)

A kupac odacsábította a gu-
berálókat is. Sötétedés után
megindul az élet, mezgerelnek,
túrjak a halmot, bányásszák az
értékesebb darabokat.

A szemétdomb egyre nő. Va-
jon meddig?

A N Y A G B E S Z E R Z Ő K , ÉPÍTKEZŐK F I G Y E L M É B E I

Mindenféle gázkazán (cirko), vízemeiegítő, gázkonvektorok, gáztűzhelyek, radiátorok, víz-, gáz-, fűtéscsövek,
csőkapcsoló idomok, szerszámok, kisgépek, kerítésfonatok, huzalok, PVC-csövek és összekötő idomok
Zártszelvények, szögvasak, betonvasak, vas-, és alumínium lemezek
elektródák, hegesztő pálcák, vágó és tisztító korongok, huzalszegek, stb.

Északpesti ÁFÉSZ 81. sz. VAS-MÚSZAKI BOLT
XVI. Sashalom, Veres P. u. 73. Telefon: 16-31-442
Anyagbeszerzést és házhoz szálitást rövid határidőre vállalunk


