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NON-STOP MINIMARKET
a Csömöri út és György utca sarkán

Tej, tejtermékek, kenyér, zöldség, gyümölcs, hentesáru és
sok minden más A VEGYESBOLTBAN!. A HÚSÁRUHÁZ-

BAN mindig friss tőkehús belsőségekésbaromfihús,
valamint frissensült grillcsirke is kapható!

ÚJ SZOLGÁLTATÁS: VIDEOFILM KÖLCSÖNZÉS

FODOR
fogtechnika

Sashalom
Máté u. 55.

„centire" a Centitől!

FOTO
VIDEÓ
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1161 Csömöri u. 80.
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Megfenyegették
a rendőrséget

A cinkotai Autós Bisztró éjjel-
nappal nyitvatartó diszkóként
működött a közelmúltig. A for-
galmas Kerepesi út mentén af-
féle betérő csárdának gondolta
volna a jámbor utazó, amilyen
a Kutyakaparó lehetett Petőfi
idejében. „Pózna végen ab-„
roncs a cégére"— így a költő
— emennek pedig korunk vív-
mánya, az autó árválkodik a te-
tején egyre magányosabban -
a műintézetet ugyanis bezárták
az üzemeltetők, méghozzá ön-
ként (ha nem is dalolva).

Az üzemszünet egyik oka fel-
tehetően az, hogy az üzletveze-
tő helyettest és a diszkóst őri-
zetbe vette a rendőrség. A XVI.
kerületi Rendőrkapitányság az
utóbbi időben egyre sűrűbben
ellenőrizte a bisztrót, amely a
környék alvilágának központjá-
vá vált. A rendőrségi autó meg-
jelenésére a bent „szórakozó"
egyének egy része pánikszerű-
en menekülve, a kertek alatt
hagyta el a helyiséget, de ott is
rendőrök várták a futókat „sta-
fétabottal". A vágtázókról kide-
rült, hogy körözés alatt állnak.
A raktárban és a mosdóban
igazolvánnyal nem rendelkező
fiatalkorú leányok tartózkodtak
— férfi vendégekkel. Finoman
szólva: a prostitúció fölöttébb
alapos gyanúja merült fel.

A legutóbbi razzia során a
kreolbőrű törzsközönség meg-
fenyegette a rendőröket: ha
nem hagyják őket nyugodtan
„szórakozni", a következő alka-
lommal —jogaik biztosítása ér-
dekében — kénytelenek lesz-
nek erőszakhoz folyamodni. Fel
is jelentették a hatósági szemé-
lyeket erőszak alkalmazása mi-
att: az őrizetbevételeknél nem
átallották bilincset és gumibo-

töt használni. Elvégre jogállam-
ban élünk: egy kis orgazdaság,
prostitúció, bűnszövetkezet mi-
att nem lenne ildomos rend-
szeresen háborgatni egy laká-
jos kis bűnfészket. Arról nem
beszélve, hogy nem csak szó-
rakozásból áll az élet, hiszen a
bűncselekményeket ki is kell
tervelni valahol, szakmailag
meg kell vitatni a dolgokat és
mindezekhez ma már kultúrált
környezet szükségeltetik.

Ennek érdekében (a kultúrált
környezetről van szó) lépése-
ket tett a kerületi Tisztiorvosi
Szolgálat is. Bejelentés alapján
ellenőrizték a szórakozóhelyet
és közegészségügyi szem-
pontból komoly hiányosságo-
kat találtak — főként a tisztasá-
got illetően. Pénzbírsággal súj-
tották az üzletvezetőt és köte-
lezték a hiányosságok meg-
szüntetésére. Az üzlet bezárá-
sát nem kezdeményezték, hi-
szen csak megszüntethető hiá-
nyosságokat észleltek.

A kerületi rendőrkapitányság
munkatársai — a fenyegetés el-
lenére — a jövőben is szemmel
fogják tartani a bisztrót és ki-
szűrik a bűnöző elemeket. Mint
elmondták: határozottan fog-
nak fellépni a közrend, a köz-
biztonság, a kerületi állampol-
gárok érdekében. T. L.

ERDÉLYI GYULÁNÉ
Női fodrász

VAKJA KEDVES VENDÉGEIT
Árpádföld, Fahéj u. 20. sz. alatt

(31-és autóbuszai a Rozsos utcánál)
Nyitva:

H-Sze. de. 7-12-ig, du. 3-8-ig
K-Cs-P du. 2-8-ig

: * NYOMTATVÁNY-SZAKBOLT
— PAPÍR/ÍRÓSZER * >
Postautánvéttel is szállítunk!

* LEVÉLCÍM: 1631 BP. PF 34. * FAX: 163-8266 *
< trodat > BÉLYEGZÍKészítés — 3 nap alatt!
PÉNZTÁRKÖNYV - SZÁMLA - NYUGTA - TB -

-APEH NYOMTATVÁNYOK
FINN MÁSOLÓPAPÍR - FAX TEKERCS - IRODASZER

SHARP és CANON SZÁMOLÓGÉPEK
KÜLÖNLEGES (üzenetrögzítős) TELEFONOK

IRATMÁSOLÁS A3-A4 MÉRETBEN, darabszámfüggőáron
N Y I T V A : 7,30-17

1165. XVI. Mátyásföld, Bökényföldi út 6.
NE FELEDJE, utánvéttel is RENDELHET!

A bűnözők szerint túlbuzgó
KINEVEZIK A RENDŐRKAPITÁNYT

Dr. Szabadfi Árpád— az or-
szág egyik legfiatalabb rendőr-
kapitánya— 1989 szeptember
1-től irányítja a kerület rendőr-
ségét. Nyugodtan hozzátehet-
jük, hogy mindannyiunk meg-
elégedésére (kivéve termé-
szetesen a bűnözőket: szerin-
tük túlbuzgó).

Budapest kerületei közül a
XVI.-bán a legalacsonyabb a
bűncselekmények száma. A
nálunk előforduló heti 4-5 be-
töréssel szemben pl. a XIV. ke-
rületben naponta 10-15-öt kö-
vetnek el. A bűncselekmények
számának általános emelkedé-
se természetesen minket sem
kerül el. Szaporodnak az erő-
szakos, garázda bűncselek-
mények, gépkocsi feltörések,
rongálások. (Minden autó mel-
lett nem állhat rendőr, célszerű
lenne legalább az egyszerű ri-
asztóberendezések beszerelé-
se.)

Kapitányunk mindenesetre
nem tétlenkedik: szervező-
készségének köszönhetően
két-két vadonatúj Peugeot és
Citroen gyártmányú rendőrautó
rója a kerület útjait, Szentmihá-
lyon új rendőrőrs létesült 20 fő
személyzettel, hamarosan Ár-
pádföldön és Cinkotán is meg-
nyílnak az új őrsök. Míg más

kapitányságok vezetői panasz-
kodnak, ő megpróbálja megol-
dani a problémákat — általá-
ban sikerrel.

A 22 budapesti kapitányság
közül csak 13-ban találtak a
szakmai bizottságok alkalmas
személyt, a többi kerületben új
pályázatot írnak ki. Nálunk sze-
rencsére nem kellett sokáig ke-
resgélni. A budapesti rendőrfő-
kapitány július 1-én iktatja be
hivatalába — öt év időtartamra
— és soronkívül alezredessé
lépteti elő dr. Szabadfi Árpád
XVI. kerületi rendőrkapitányt.
Kapitány Úr, gratulálunk és to-
vábbi sikereket kívánunk! A Jó-
isten tartsa meg a menedzser
szemléletét. Takács László

TERMELŐI ÁRON
A GYÁRTÓTÓL!

Telefonbútorok
már 2 990 Ft-tól!

Kisasztal, fallpolc, előszobabú-
tor a megrendelő Igénye szerint

Ugyanitt formatervezett
BÚTORCSALÁD

természetes anyagokból
ZSALETT KISBÚTOR

ÉS BARKÁCSÁRU
1165 Farkasfog u. 65.

SZ-CS-P: 14-19-ig
Szombat: 9-13-ig

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

NYITVA:
hétfőtől péntekig 8-17 óráig
szombaton 8-12 óráig

KÖZÜLETEKET
CSEKKRE IS
KISZOLGÁLUNK



A KICSI LILLA HIÁBA EBRESZTGETTE ÉDESAPJÁT...

Véres tragédia a Rózsa utcában
A 37 éves Harányi Gábor és

azonos korú felesége, Liza Rá-
kosszentmihályon, a Rózsa u.
95. számú ház egyik egyszoba
komfortos kis lakásában éltek
hároméves kislányukkal Lillá-
val. A nagyszemű, hullámos
hajú gyönyörű kislányt mind-
ketten nagyon szerették, soha
nem bántották — mesélik a
szomszédok.

A gyereket a kocsma előtt
felejtették

Egymással viszont annál
több bajuk volt, rendszeres volt
közöttük a veszekedés, vereke-
dés. A feleség nem szerette a
férjét: „utálom, gyűlölöm, egy-
szer úgyis megölöm" mondo-
gatta. Ez három évvel ezzelőtt
kis híján sikerült is neki: késsel

életveszélyesen megsebesítet-
te a férfit. Akkor két év felfüg-
gesztett börtönbüntetéssel
megúszta a kalandot. A kislányt
állami gondozásba vették, két
év elteltével azonban úgy látták
jónak, ha a „megjavult" szülők
visszakapják a gyereket. Be is
íratták az óvodába, de az utób-
bi időben már nem tudták kifi-
zetni a gondozási díjat, sem a
villanyszámlát....

Egyikük sem dolgozott rend-
szeresen, mindketten azt
mondták: miért éppen én dol-
gozzak. Amikor „nem találtak"
alkalmi munkát, jó anyagi körül-
mények között élő szüleiktől és
a szomszédoktól kértek „köl-
csön". A villanyszámlára kapott
pénz azonban — a többivel
együtt — az italboltba vándo-

Indülás előtt sikerűit megszereznünk egy •— várhatóan
népszerű — új játék ismertetőjét. A kispénzű játékosok-
nak jó tippelést, a kerületből kinövő klubnak sok sikert
kívánunk! : • • ; • ; ; • ' \ ' .^.-v;.ví, f ./ : ; • • " : ; ; vv;;:,:v.:- ; ' ' ' • :•/ l^ú-ffM

Miért SZUPER á SZUPER TOTÓ-LOTTÓ CLUB?
Azért, mert: 40 Ft-ért hat fajta játék bármelyikében részt

vehet.Tippelhet a totórnéccsek eredményére, a rúgott gólok-
ra< Megjátszhatja a szerencseszárriáit, vagy megpróbálhat a

í kihúzott lottószámokból három speciálisat eltalálni. Ülhet l
babérjain is, várhatja, hogy klubtagságijának sorszámát egy
SUPER jókerszámma! összehasonlítva nyer-e.

A Club a befolyt összegből a Szerencsejáték RT-nél Szu-
per totó és lottóyariációkat játszik meg. A totó- és Ipttónyere-
ményekei a játékok nyertesei és helyezettjei között osztjuk
szét. A szelvényeket kitöltők a szelvényeiken levő találat
nyereményének 10%-át kapják.

Beiratkozási díj játékfajtánként 280 Ft; csoportosan, vagy
több játékfajtában együtt: olcsóbb. A 40 Ft negyedévre előre
fizetendő: 520 Ft a 13 heti totóhoz, iletve 720 Ft a 18 lottóhu-
záshoz kapcsolódó játék. Minden heti totón, minden lottóhú-
zás alkalmával annyiszor nyerhet, ahány játékfajtában részt-
vesz. Játsszunk együtt a tízezer milliós totó — és a több száz
milliós lottófőnyeremény eltalálásáért!

Szeretne résztvenní? Figyelje a Képújság, a Danubius és
a Calypso Rádió hirdetéseit, olvassa a Sportfogadást és a
NemzetiSportot!

rolt. Előfordult, hogy a gyereket
a kocsma előtt felejtettek, egy
pincérnő vitte haza.

Liza nem érezte jól magát az
egyszobás lakásban a gyűlölt
férjjel, kérte édesanyját, hadd
költözzön hozzá, hiszen szép
nagy háza van. Az idős asz-
szony azonban elutasította a
kérést, nem akart békétlensé-
get maga körül. Lánya több-
ször otthagyta már a férjét, de
az mindenhová utána ment, s
addig nem nyugodott, amíg Li-
za vissza nem költözött.

Mindenfélével
verte a férjét

Kényszerpályára került éle-
téért az asszony sajátos módon
vett elégtételt: a keze ügyébe
kerülő tárgyakkal rend-
szeresen ütlegelte férjét. A pa-
lacsintasütőtől a gyertyatartóig,
a húsklopfolótól a cipősarokig
mindenféle „fenyítő eszköz"
megfelelt. A legveszélyesebb a
30 cm-es pengéjű kés volt,
amelyet szintén előszeretettel
használt érzelmei kifejezésére.
A férfi teste tele volt a hegedés
különböző állapotában lévő ki-
sebb-nagyobb „karcolások-
kal".

MÉRNÖK
BENfc, Itói BE

LAKÁSFELSZERELÉS • ÉPÍTŐANYAGOK • FESTÉK
Veres Péter út 29.

+ + + + + 4<* + + + + + + ++4'4 + * + + + * + * + + *<*+ + + + 4 + + + + + 4<

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

NAGY VÁLASZTÉKBAN
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA IS KAPHATÓK

•••••••••••••••••4
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-17 óráig

szombaton 12 óráig
©18-37-382

Közületeket is kiszolgálunk

Május 13-án délután ismét ki-
tőrt a veszekedés. Már mind-
ketten jócskán iszogattak, ami-
kor az asszony- vásárolni küldte
volna férjét, aki erre sem volt
hajlandó. Amikor azonban az
ital elfogyott, szó nélkül elment
és hozott utánpótlást. A kislány
kint az udvaron játszott, amikor
a vita elfajult. Dulakodás kez-
dődött, az asszony is megsé-
rült: a feje vérzett. Érre már elő-
vette kedvenc nagykését és a
férfi combjába szúrt. A szúrás
felsértette a comb ütőerét, s ez
tragédiához vezetett. A sebből
olyan erővel áramlott ki a vér,
hogy Harányi Gábor néhány
perc alatt elvérzett.

Szaladt megbilincselt
édesanyjához

Mire a szomszédok értesítet-
ték a rendőrséget, a megérke-
ző rendőr rádión keresztül
mentőt hívott és a mentőautó a
helyszínre ért, az orvos csak a
halál beálltát tudta megállapí-
tani. Az elhunytat a Kórboncta-
ni Intézetbe szállították. A kis
Lilla ruhája csupa vér volt —
szerette volna felébreszteni vé-
rében fekvő édesapját. Az in-
tézkedés közepette akkor vet-
tek róla tudomást, amikor a for-
galmas úttesten át akart sza-
ladni a rendőrautóba beülte-
tett, megbilincselt édesanyjá-
hoz. A szomszédok megmos-
datták, tiszta ruhába öltöztet-
ték. „Meghalt a Gabi" — mon-
dogatta. Most anyai nagyma-
májánál van, aki hajlandó ma-
gánál tartani, ha az elhunyt férj
édesanyja gyermektartást f izet.

Harányi Gáborné tettéről va-
lószínűleg azt fogják megálla-
pítani: halált okozó súlyos testi
sértés. Egy combszúrás nem
utal ölési szándékra, ami tör-
tént: szerencsétlen véletlen.
Büntetését meghosszabbítják
a felfüggesztett két évvel...

Takács László

GYÓGYNÖVÉNYEK ÉS NATU-
RA TERMÉKEK nagy választék-
ban, minden igényt kielégítően
díjmentes Fitoterápiás felvilá-

gosítással. Ezen kívül aromate-
rápiás, egészségvédő és gyó-

gyító orvosi masszázs
AzIZISZ

Természetgyógyásznál
1161, Gusztáv u. 65/A.Megkö-
zelíthető: 130,131-es busszal
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Új nyomvonalon
az autópálya?
Június végén indul „a má-

sodik menet" az M-0 autó-
pálya nyomvonalának tár-
gyában: A tervezők addigra
végeznek azzal a módosított
tervezettel, melyet a lakos-
sági fórumok tapasztalata*
nyomán készítenek. Még
nem tudni, hogy a XVI. kerü-
leti nyomvonalon m/Vyen vál-
tozások történnek, s teljősít-
hetŐ-e az árpádföldi és csö-
möri polgárok többszáz alá-
írással alátámasztott kéré-
se, hogy az autópálya ne
vágja el egymástól a két te-
lepülést.

Aktuális kérdések a politi-
kában — címmel tartott nagysi-
kerű előadást Tölgyessy Péter
országgyűlési képviselő május
22-én a XVI. kerületi SZDSZ
szervezet Köztársaság úti he-
lyiségében.

MIT KÉR A NÉP...

Tüntetés az Ikarus előtt
1. Tájékoztassák a

lakosságot és a gyár
dolgozóit arról, hogy
az elmúlt időszakban
milyen mérgező anya-
gokat és mekkora
mennyiségben bocsá-
tottak ki!

2. Az egészségügy illetéke-
sei adjanak számot arról, hogy
az Ikarus légszennyezésének
milyen hatásai jelentkeznek a
lakóterületen!

3. Nevezzék meg és vonják
felelősségre a kialakult helyze-
tért felelős személyeket!

4. Független szakértők bevo-
násával végezzenek rend-
szeres méréseket, valamennyi
kibocsátott és a lakosságot ter-
helő mérgező anyagról!

5. A mérések eredményét fo-
lyamatosan hozzák nyilvános-
ságra!

6. Tájékoztassák a gyár pri-
vatizációjában érdekelteket az

Lapzárta után került sor arra a tüntetésre,
amelyet a Centenáriumi lakótelep polgárai
szerveztek az Ikarus gyár előtt. Az alábbiak-
ban közreadjuk a tüntetők 13 pontba foglalt
követelését, és ígérjük, hogy a témára
visszatérünk.

TELEFON-LEVELEK
Miután a kormány megalkot-

ta a telefonok igazságosabb el-
osztásáról szóló rendeletét, a
MATÁV is értesülni kényszerült
minden reménybeli telefon-
igénylőjét. Szerte a XVI. kerület-
ben számos levelet hordott a
posta, melyből a telefon-fej-
lesztésből kieső polgárok meg-
tudhatták, hogy a jelenlegi sza-
bályok szerint hányadiknak
tartja őket számon — mint po-
tenciális telefon-várományost
— a posta utódaként lassan
részvény-társasággá alakuló
Magyar Távközlési Vállalat.

H - H A P R Ó
XVI. kerületi varrodánkba szakkép-
zett varrónőket keresnk, jó kereseti
lehetőséggel. Tel: 183-88-88 Hősök
fasora 36. Hétfő és csütörtök 8-16-ig
Philips mosogatógép 30 000 Ft-ért el-
adó. Ugyanitt BMX kerékpár. Bod-
rogligeti, Hevesi Gy. u. 20.
Sürgősen keresek 1 szoba-konyhás
albérleti lakást, üresét, 10 ezerig.
Tel: 2 521 649, 2 522 379

Gödöllőn 164 n. öt§s, panorámás
üdülőtelek, termő gyümölcsfákkal, 16
nm-es faházzal reális áron eladó,
vagy újszerű gk-ra cserélhető. Ro-
mán, 1165 Bp. László u. 1.
ELADÓ három szintes új családi ház
JÓI bevezetett autós műhellyel. 1162,
Árpádföld, Fertály u. 9.
DACIA KOMBI két és háromnegyed
éves fehér, eladó. Ugyanitt nyugatné-
met verseny kerékpár, sportbabako-
csi, gyermekülés gépkocsiba, jó álla-
potban, olcsón eladó. Tel: 1638-127
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Akinek a sorszáma tíz, netán
száz fölötti, az legkorábban
1996. után reménykedhet jo-
gos telefon-igénye kielégítésé-
ben. A dolgok jelenlegi állása
szerint a Centenáriumi lakóte-
lepre kerül a kerületi telefon-
központ, amely a konténereket
kiváltva, és a kapacitást jelen-
tősen bővítve megoldja a XVI.
kerület távközlési problémáját.

PEUGEOT,
TALBOT

Személygépkocsik márka-
szervize és értékesítése

Garanciával!
GABLINI GÁBOR

autószerelő mester
1162 Bp. Mezősas u. 6.
(Rádió)tel: 06 60 15-227

Üzleti nyomtatványok, szórólapok,
brosúrák, plakátok, újságok, folyó-
iratok, könyvek, stb. szerkesztése,
tervezése, kivitelezése.

Ferenci Kiadó
1631 Bp.Pf.109.

XVI. kér. Mátyásföld
Táncsics iskolában

Táncsics Mihály u. 7-9. sz.

^ec NYITVA:
-16óráig
1 6 óráig
20 óráig

f ) H-Cs:7-
/ f K: 13-1
\J Sz-P: 7-

Ikarus jelenlegi környezet-
szennyezésének mértékéről!

7. Szüntessék meg azokat a
tevékenységeket, melyek a
gyár dolgozóinak és a környék
lakóinak egészségét veszé-
lyeztetik!

8. Vezessenek be az európai
normáknak megfelelő környe-
zetvédelmi programot!

9. Az Ikarus gyár anyagilag
is segítse a légszennyezés mi-
att megbetegedett gyermekek
gyógyulását!

10. A Parlament sürgősség-
gel hozzon olyan környezetvé-
delmi törvényt, mely garantálja,
hogy a környezetet ilyen mér-
tékben szennyező üzemek ne
működhessenek!

11. Az Ipari- és Ke-
reskedelmi Minisztéri-
um, az Állami Vagyon-,
ügynökség és a Szaná-
ló Szervezet a privati-
záció során csak olyan
érdeklődőket támogas-

son, akik garanciát vállalnak ar-
ra, hogy azonnal megszüntetik
a gyár környezetszennyezését!

12. A Környezetvédelmi- és
Vízgazdálkodási Minisztérium
már a környezetvédelmi tör-
vény megalkotása előtt is te-
gyen olyan határozott lépése-
ket, melyek biztosítják, hogy az
Ikarus a jelenleg érvényben lé-
vő normáknak megfelelően
csökkenti a környezetszennye-
zést!

13. A helyi és fővárosi önkor-
mányzatok a rendelkezésükre
álló eszközökkel azonnal te-
gyenek lépéseket a példátlan
környezetszennyezés megállí-
tására, támogassák a lakosság
kezdeményezését!

A hétköznapok monoton
szürkeségét csak a stílusos
elegancia színezheti át.
A KOKILLA cég kézi for-
mázású Rustika öntvényei
kielégítik ezt a mindenkiben
megfogalmazódott vágyat.

Mi formát adunk az Ön kerí-
tésének, kerti bútorainak is
úgy, hogy egyéni igényeihez
is igazodunk.
Kívánságára a már meglé-
vő öntvényeit restauráljuk.

RUSTIKA - BÓKOK A SZÉPSÉGNEK
Cím: 1161 Budapest, Varga József utca 82.

Telefon: 163-8771,163-8787,163-8123, Fax: 183-8750



UTÓN A MÁTYÁSFÖLDI BICIKLISTA

60 000 kilométer — kerékpáron
Maráz Ferenc édesanyjával

Mátyásföldön, a Szilágyi Mihály
utcában beszélgettünk. Hang-
jában, mozdulataiban az aggo-
dalom és a bizakodás apró jéTei
váltogatták egymást.

— Hogyan született ez a fan-
tasztikus ötlet?

— Én inkább őrült ötletnek
nevezném. A fiam már egészen
kicsi korában elhatározta, hogy
világkörüli útra fog menni. Ke-
rékpározott, úszott, kajakozott,
kenuzott, atlétizált, karatézott,
barlangászkodott — nagyon
szeretett sportolni. Körülbelül
két évvel ezelőtt kezdett mód-
szeresen készülni erre az útra.
Ehhez tartozott az én felkészí-
tésem is: fokozatosan, csep-
pekben adagolva. Ennek elle-
nére az utolsó pillanatig nem
hittem el, hogy valóban el-
megy. Próbáltam érvelni, ecse-
teltem az anyagi, fizikai, lelki
nehézségeket, hiába. Bárcsak
történne valami! — fohászkod-
tam —, ami útjukat állja. Ki is
tört az Öböl-válság. Eredetileg
Irakon keresztül akartak az
Öbölig lemenni. Ez azonban
nem jelentett akadályt: megvál-
toztatták az útirányt.

— Végül is merre mentek?

Két fiatalember—
Maráz Ferenc és
Molnár Pál —1990.
szeptember 8-án
egy kis kerék-
pározásra indult a
Margitszigetről. El-
karjkáztak a Clark
Ádám térre a 0 kilo-
méterkőhöz, ott le-
nullázták a kilomé-
terórákat és elindul-
tak Ázsia felé. A cél:
60 000 kilométer
megtétele után, őt
kontinens érintésé-
vel 1992-ben megér-
kezni Barcelonába
és az Olimpia meg-
nyitóján a magyar
csapattal együtt be-
vonulni a pályára.
Eddig 10 000 kilométert kerekeztek, most éppen valahol
az indiai Calcutta környékén gurulnak...

— Dél felé akarták az Öbölt
elkerülni. Az volt a szándékuk,
hogy körbemennek a Földközi-
tenger keleti partján és Egyip-
tomból hajóval érik el a pakisz-
táni Karachit. Görögországban
megismerkedtek egy ciprusi
szállodatulajdonossal, aki
meghívta őket Nikhoziába: tölt-

Állami Biztosító Rt.
ITTHON

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a felelősség
biztosítási szerződés megkötése céljából munkatár-
saink folyamatosan felkeresik Önöket.

Irodánk 1991. június 30-ig a hét valamennyi nap-
ján nyújtott nyitvatartási időben szombat, vasár-
nap is az Önök rendelkezésére áll. Keresse Ügyfél-
szolgálati Irodánkat, ahol munkatársaink készség-
gel állnak rendelkezésükre.

A biztosítás érvényességét 1991. július 1-től közúti
ellenőrzés során igazolni szükséges.

Előre is köszönjük bizalmukat

Mi benne vagyunk minden elindulásban
és minden megérkezésben.

ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ RT.

senek nála egy kellemes hetet,
s onnan hajóval mehetnek to-
vább Egyiptomba.

Megköszönték a meghívást
és folytatták útjukat Törökor-
szág felé. A Ciprushoz legkö-
zelebb eső török kikötőben
szálltak hajóra. Hamarosan
meg is érkeztek Ciprus törökök
által megszállt részére. Ott az-
után kiderült, hogy a határon
nem mehetnek át. Valamiféle
táborba kerültek, szögesdróttaí
és katonákkal körülvéve. On-
nan kijutva elindultak, hogy
mégiscsak szerencsét próbál-
nak a zöld határon. Már éppen
a kerékpárokat akarták áttenni
a szögesdróton, amikor ott ter-
mett egy katona és úgy nézett
rájuk, mintha marslakókat fo-
gott volna.

Ebben az időben hetekig
nem kaptam hírt felőlük és na-
gyon aggódtam. Végül vissza-
küldték őket Törökországba.
Ott sikerült feljutniuk egy Pa-

BARKACS
JELLEGŰ

VEGYESBOLT
XVI. Veres P. u. 13.

Lambéria minden méret
ben 670 Ft/nm

— Totó-Lottóárusítás
—Alumínium hullámlemez

(1x2 m), nagy tételben
árengedmény!

— Fonott kerti garnitúrák
(gyermekméret is),
hintaszék

Napszemüvegek, filmek,
üdítőitalok, cigaretta

újság

kisztánba induló teherszállító
hajóra. Indulás előtt a kapitány
elkérte az útlevelüket és meg-
látta benne az iraki vízumot. Hi-
ába mondták, hogy azt még az
Öböl-válság előtt kérték, lepa-
rancsolta őket a hajóról. Visz-
szamentek Isztambulba és az
utolsó pénzükön megvették a
legolcsóbb repülőjegyet Kara-
chiba — a pakisztáni légitársa-
ság gépével utaztak.

— Mit csináltak pénz nélkül a
pakisztáni nagyvárosban?

— A magyar kereskedelmi
képviselet vendégei voltak,
amíg a szponzorok összeadtak
egy kis pénzt és a Külkereske-
delmi Bankon keresztül utánuk
tudtam küldeni. Pakisztánból
keleti irányban akartak elindulni
Észak-Indián, keresztül, de a
zavargások miatt ez nem lát-
szott biztonságosnak. Akkor el-
határozták, hogy a partvonal
mentén haladva megkerülik In-
diát.

Dél felé haladtak, amikor
megtudták az újságokból, hogy
a magyar labdarúgó válogatott
a dél-indiai Trivandrumban
mérkőzik Zambiával a Nehru
kupáért. 3 és fél nap, valamint
600 kilométer volt hátra a mér-
kőzésig. A második félidőre ér-
tek oda. A kerékpárokról levett
kis magyar zászlókat lengetve
biztatták a csapatot. A mérkő-
zés után Mészöly Kálmán ment
oda hozzájuk. Felejthetetlen
napokat töltöttek a válogatottal
és búcsúzóul egy-egy nemzeti
mezt kaptak ajándékba.

— Hátra van még 50 000 ki-
lométer. Miből fedezik a költsé-
geket?

— Eddig nagyon kevés
pénzből sikerült eljutniok. Min-
denhol meghívják, megvendé-
gelik, segítik őket. Van néhány
szponzoruk is: egy kertész, egy
cukrász, az én vállalatom. Az
újságcikkekért, élménybeszá-
molókért is kaptak már valamit.
Reméljük, sikerülni fog.

Takács László

Nyugati - Import

Kilós
Használt ruha

árusítás!
Budapest, XVI.

Vidám vásár utca 115.
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Az Elektronikus Mérőkészülé-
kek Gyára 1950-ben épült Sas-
halmon, pontosabban Nagy-
iccén, szovjet jóvátétel! igények
kielégítésére. Termékszerkezetét
a későbbiekben is a KGST és a
Varsói Szerződés határozta meg.

Kerületünk lakossága számá-
ra a stabil középvállalat fontos
munkalehetőséget jelentett, női
munkavállalók számára előnyös,
könnyű, tiszta munkát kínált.
Sportegyesülete, kultúrterme,
strandja nyitva állt a kerületben
élők előtt — nagy élet volt a gyár
környékén.
p . ................__..-_.._..«^

Drasztikus lefaragás

A 80-as évek második felében
az állami vállalatokat egyre na-
gyobb adóterhek sújtották, az
EMG is évről-évre nehezebb
helyzetbe került. 1989-ben szük-
ségessé vált a termelési költsé-
gek drasztikus lefaragása és a
különböző tevékenységek költ-
ség szerinti elkülönítése. A válla-
lat vezetése hozzájárult, hogy
egyes termelő, szervíz, stb. mun-
kákat önálló gazdasági egysé-
gek végezzenek, amelyeknek
saját érdekévé vált a felesleges
költségektől való szabadulás.

Az így létrejött hét korlátolt fe-
lelősségű társaság nem válthatta
be a működéséhez fűzött remé-
nyeket, mert az időközben elmé-
lyülő piaci válság az általuk előál-
lított termékeket is érintette. Az
összezsugorodott anyavállalat-
nak a gazdasági társaságokba
bevitt tőkéje, eszközei nem
hoz(hat)ták meg a várt nyeresé-
get, megkezdődött az EMG el-
adósodása.

1990. szeptember 6-án a vál-
lalati tanács a keleti piacokról a
nyugati piacra való teljes átállást
és a vállalat mielőbbi privatizáci-
óját határozta el. Azóta folynak a
tárgyalások különböző nyugati
cégekkel a privatizációról és pró-
bálnak a vállalat által előállítható
piacképes termékeket felkutatni.

LÉZERFÉNY
sebgyógyító, ránctalaní-
tó, regeneráló hatásai!
BIO-FITO kozmetikumok

Természetes hatású aloe kak-
tusz kivonatok, Holt-tengeri
anyagok szépítő, sejtregene-

ráló hatásai az arcbőrben
X

Magyart Ági
elektrokozmetikus mesternél

XVI. Sashalom,
Janovetz M. u. 50.
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Az elhúzódó folyamat közben
a keleti piac teljesen összeom-
lott, a vállalat a tavalyi évet súlyos
veszteséggel zárta és eladóso-
dása olyan méreteket öltött, hogy
az adóhivatal felszámolást kez-
deményezett adótartozásainak
behajtására.

— Ezek az adósságok döntő-
en a korábbi KGST exportot ter-
helő adókból származnak. Mi-
után ez az export megszűnt,
nincs meg a kifizetés forrása —
mondja K. Szabó Zoltán, az EMG
vezérigazgatója. — Az a tulajdo-
nos — jelen esetben a Magyar
Állam — amely négy év alatt a
vállalat vagyonának a kétszere-
sét akarja elvinni különböző jog-
címeken, az rossz tulajdonos és
ne csodálkozzon azon, ha a tulaj-
dona tönkremegy. Amióta ebben
a székben ülök, az EMG nyolc-
százmilliós állami vagyonrészé-
vel szemben egymilliárd hat-
százmillió forintot kellett volna az
államnak befizetnünk. Ez olyan
irreális összeg, amit talán még
akkor sem tudtunk volna kifizetni,
ha a rubel-piac fennmarad.

Másokat támogattak

— Súlyos terheit viseltük an-
nak a támogatás-politikának
amelyet az előző kormányok foly-
tattak — folytatja a vezér-
igazgató. — A mi megnövelt
adónkból támogattak más ipará-
gakat. Ez a vállalatot lehetetlen
helyzetbe hozta. Az import libera-
lizálása után a hazai piacon is
hatalmas világcégek termékeivel
kellett volna állnunk a versenyt. A
magyar szerszámgép export
összeomlása évi 400 milliós ter-
melés-csökkenést jelentett szá-
munkra, hiszen a gépek vezérlé-
sét mi gyártottuk. Két év alatt pi-
acaink 70 %-át vesztettük el.

Noé vízjelző
Hasznosnak ígérkező talál-

mány prototípusa készült el az
EMG-ből létrejött Merion-X Kft-
nél. A maroknyi műszer Noé
vízjelző névre hallgat, és csi-
pogva kiabál, ha néhány
cseppnél több vizet észlel. Te-
lepről hosszú ideig működve
hasznos szolgálatot tehet pél-
dául a fürdőszoba sarkában
vagy az automata mosógép kö-
zelében. Háziasszony-krimik
szólnak arról, mit tud okozni
akár egy kádból kiforduló le-
eresztő cső, csap-dugulásról
vagy csőtörésről nem is beszél-
ve. A Noé vízjelző éles hangjá-
val az ilyen bajok kezdetén ri-
aszt, így segít a kárt megelőzni.

Az EMG az utóbbi három év-
ben megháromszorozta nyugati
exportját. Ennek jövedelmezősé-
ge azonban lényegesen alacso-
nyabb, ezért le kellett állítani a
műszaki fejlesztési témákat, meg
kellett szabadulni a nem termelő
területeken dolgozóktól (400 fő).
Ide értendő a jelentős szellemi
kapacitást képviselt fejlesztő-
mérnöki gárda is. A piac változá-
saival átértékelődött a magyar
szellemi termékek jelentősége. A
620 fővel dolgozó törzsgyárnak
80-90 %-ban rendszeresen van
munkája.
r-----------------------------^

Mindennapos ügy

Az állami vállalatot most fel-
számolják: a tulajdonában lévő
épületeket, eszközöket eladják.
Ez azonban nem szükségszerű-
en jelenti azt, hogy a tevékeny-
ség, a termelés nem folytatódik,
hiszen erre az évre 600 milliós
megrendelése van a vállalatnak,
amit az új tulajdonos sem fog fi-
gyelmen kívül hagyni. Nyugaton
a csődeljárás mindennapos do-
log, nem tekintik egyébnek, mint
gazdasági döntésnek, amellyel a
— ma már gazdaságos — terme-
lést meg lehet szabadítani a ko-
rábbi gazdaságtalan működés
miatt rárakódott adósságtól. A
vételárból kifizetik a hitelezőket, s
az élet megy tovább.

— Egy jól végrehajtott szerke-
zetváltással és a csődeljárás vál-
lalásával mintegy 800-1000 fő-
nek továbbra is munkát tudunk
majd biztosítani. (Ebbe a KFT-k is
beleértendők.) Elképzelhető,
hogy az új termékek gyártásához
szakmai szempontból létszám-
cserére, átképzésre is szükség

lesz—hangoztatja K. Szabó Zol-
tán. — Bízom abban, hogy a fel-
számolás során a jelenleginél
jobb helyzetbe kerülnek azok a
részlegek, amelyeknek piacké-
pes termékük van, hiszen a mű-
ködésükből származó bevétel
végre visszaforgathatóvá válik a
termelésbe. Hogy az eljárás
mennyi időt vesz igénybe, azt
nem tudjuk. Éppen most olvas-
tam az újságban, hogy egy bíró-
sági döntés átfutási ideje átlago-
san nyolc hónap. Mi mindeneset-
re szeretnénk minél előbb túlesni
rajta, megszabadulni a 6-700 mil-
liós nettó adósságtól és elkezde-
ni a gazdaságos működést.
T > ,

Új cég a romokon

A magyar gépipar és elektroni-
kai ipar olyan súlyos szerkezeti
és piaci válságot él át, amely a
vállalatok tömeges csődjéhez
vezet. Az állami vállalatok romja-
in új cégek épülnek fel és elkez-
dik azt a szívós küzdelmet, amit
a távol-keleti országok cégei foly-
tattak ezelőtt húsz éwel. Először
bedolgozói lesznek nyugati vi-
lágcégeknek, s ha megtanulják a
minőségi munkát, akkor bővíthe-
tik tevékenységüket.
Ez azonban a magyar elektroni-
kai iparban a jelenlegi 100 ezer
fős létszámnak valószínűleg
csak a töredékét fogja igényelni.

Mindezek tudatában szurkol-
hatunk — mi kerületiek —, hogy
az EMG „csődje" mielőbb bekö-
vetkezzék, s a fizetőképes új cég
megtalálja a helyét a világban és
itt, a mi kis „Közép-Kelet Euró-
pánkban".

Takács László

ERION-X Kft

Ujj név az elektronikában!
Új cég a kerületben!

1163 Budapest
Cziráky u. 26-32.
Telefon/fax:
16-32-620

•N-X
Ügyvezetők: Dr. Vajda Imre

Bartolf József
Kádár György



A SZÜRKEÁLLOMÁNYT ELTÁVOLÍTOTTÁK, A VÍZFEJ MARADT...

Pamflet a cégről
A K I K E R T A H A R A N G S Z Ó L N A . . .

Szólhatna, de nem szól még
egy kicsi kolomp, még egy pici
csengő sem, még egy halk Is-
ten-veled sem.

Csak némán nézünk egy-
másra: Te mégy? ...Én mara-
dok.

Lesütjük szemünket, elfordít-
juk a tekintetünket, nem merünk
kérdezni, csak a szemek, a
megtört tekintetek beszélnek:
milyen emberi, családi tragédi-
ák húzódnak meg a redőzőtt
homlokok, keserű vonások,
gondtól karikás szemek mö-
gött...?

Uvölteni kellene: NAGYON
FÁJ!
— hogy nem az megy, akinek
erkölcsi kötelessége lett volna
már lelépni a szinről, hogy a
szaktudásnak, szorgalomnak,
az emberi méltóságnak a meg-
csúfolása ez az egész!!!
— hogy azokat, akik egész éle-
tüket itt gürcölték végig és sem-
miről nem tehetnek, most azok
küldik az utcára, akik a kataszt-
rófát okozták — mert mentik a
bőrüket és a vállalatot saját va-
gyonúkká mentik át! A huljarab-
lók ezekhez képest Máltai lova-
gok!

A legkisebbeknél is kisebb...
(utalás a vezetőkre, a szerk.)
most kiélik hatalmi vágyaikat,
ók, akik két év alatt egy virágzó
vállalatot 1,3 mdFt-os tervről
800 mFt-os veszteségre redu-
káltak és csak arra „vállalkoz-

HAJÓPADLÓ
LAMBÉRIA

DÍSZBORÍTÁS
Egyedi ajtók, ablakok

MEGRENDELHETŐK
•Rákosszentmihály

Kassai u. 4.

Édességek nag\
váJasnekban

IMPORT RUHÁK
KILÓS ÁRON

Oícsó-jó-különleges
NYUGDÍJASOKNAK
10% kedvezmény!
NYITVA:

H-P 9-18-ig
(VII. hóban zárva!)

Cím: XVI. Varga J. u. és Gelléri u. sarok

— „....az igazgató megér-
demli a béremelést most és
feltételek szabása nélkül.
Ezt tükrözte a 14 mellette
szóló, a többséget biztosító,
titkosan leadott szavazat.

Ezek után, hasonló szem-
pontok alapján, de már túl-
nyomó többséggel, csak
egy ellenszavazattal fogad-
ta el a vt a vezérigazgató
célprémium kitűzése javas-
latát. "

Az ismeretlen szerző által
szerkesztett üzemi sza-
mizdat nagy sikert aratott
az EMG kollektívájában,
ahol eme sajtóterméket
terjesztették. Ebből
szemlézünk

RÖVID HÍREK
— Részvét-társasággá alakult
az EMG Szakszervezeti Bi-
zottsága. Ebből az alkalomból
a szakszervezeti tagdíjból
megrendeltek 320 darab feke-
teszegélyes papírzsebkendőt
a PIÉRT-től. Érdekvédelem
helyett minden kirúgott dolgo-
zó kap egyet.

— A volt Műszer gyáregy-
ségben „belsőséges" meleg
szavak helyett, még el sem
búcsúztatták áldozataikat az
említésre sem méltó félveze-
tők. (Félvezető = fölfelé nyal,
lefelé nem vezet.)
— A K-P-K klikk teljesen új-
szerűén, mint agysebész-te-
am mutatkozott be. Az első
emeleten ideiglenesen be-
rendezett műtőben kísérleti
agyműtétet hajtottak végre
az EMG-n. A műtét során el-
távolították a szürkeállo-
mányt. A műtét sikerült, a
beteg meghalt, a vízfej meg-
marad és mindenkit túlél II
— A vállalat gazdasági vezér-
igazgatója és teamje beneve-
zett a jövő évi Las-Vegas-i bű-
vész világbajnokságra. Káp-
rázatos mutatványuk: hogyan
lehet egy abszolút vesztesé-
ges vállalatnál az utolsó pilla-
natig kifizetni a vezetők prémi-
umát és elkerülni a csődel-
járást — a dolgozó réteg totá-
lis leépítésével.

—Befalazták feleségeiket az
EMG létszámába—mint Kő-
míves Kelemen — K. és B.
Még kirobbantani sem lehet
őket! Kérdés: a létszámle-
építés csak a dolgozókra vo-
natkozik? A „felsőbbrendű
töltelék" marad?!!!

tak" hogy a saját zsebüket
megtömjék, most arcátlanul
„felvállalják" az ítélkező és íté-
letvégrehajtó szerepét: addig
és annyi embert küldenek el,
amennyi az ő létbiztonságuk-
hoz, fennmaradásukhoz kell.
Majd marad a végén 50 ember
a klikkből „vagyonkezelőnek".

Széttrancsfrozták a vállalatot
— „oszd meg és uralkodj!" —
állandó átszervezéssel szét-
verték az érdekvédelmet is,
már mindenki fél, az új VT
ugyanolyan impotens minta ré-
gi, aki felemelte a szavát azt
megfenyegették, hogy a kezük
messzire ér!

A kör bezárult — aki belül
van ugyanolyan boldogtalan és
keserű, mint a kitaszítottak —
és csak idő kérdése a folytatás.

Hát nincs igazság? Nincs ho-
vá apellálni? Nem látnak idáig,
akiknek látniuk kellene?

Látniuk kellene, hogy ez nem
megújulás, hanem egy tehet-
ségtelen klikk kétségbeesett
vagyonátmentési kísérlete!
Mint a piócák rácsimpaszkod-
nak a még egészséges, ered-
ményes részekre és így azokat
is halálra ítélik. Az „egy dolgo-
zóra jutó" főnökök száma négy-
zetesen emelkedik. Ebből a
rémálomból nincs felébredés?
Kedves munkatársak!? Ezt a
„kinn a bárány, benn a farkas"
játékot a vezetők a mi bőrünkre
játsszák!!!

Hát tényleg ennyire birkák
vagyunk??? Hogy egyetlen szó
nélkül hagyjuk magunkat letag-
lózni?! Nekünk nincs mit vesz-
tenünk, itt aki hallgat az se
ússza meg! Cselekedni kell, ha
másért nem, hát az önbecsülé-
sünkért!!!...

(Cselekvés - tudomásunk sze-
rint-nem történt. Mellesleg a bir-
kátnyírják vagy kinyírják, tagiózni
a marhát szokás, de ennek utó-
lag nincs jelentősége, a szerk.)

ifj. Manner Zoltán
tüzelő és építőanyag

kiskereskedő
,1162 Budapest

Árpádföldi út 30.
Nyitva 8-17 óráig

Telefon: 16-42-992

* E-gerenda
+ cement, izolit
* mész, homok, sóder
* téglaféleségek
* tüzelőanyag és fűtő

olaj
szállítással együtt is

Egy biztos piac
Tódika László kerületi ex-ta-

nácselnök az EMG szer-
számkészítőjeként nevelkedett
káderré. A következő tanácsel-
nök Szabó Imre lett, aki a párt-
titkári és pártbizottsági éveket
megelőzően műszerészként
kezdett az EMG-ben. Szabó
Imrét Fekete Gábor, a kerület
jelenlegi polgármestere váltot-
ta fel, aki korábban szintén az
EMG-ben dolgozott, mint villa-
mosmérnök.

Vég Gáöorországgyűlési
képviselőjelölt és neje sze-
mélyéhez fűződő jogainak
megsértése miatt keresetet
indított a Magyar Demokra-
ta Fórum helyi szervezete
ellen.

A Budai Központi Kerületi
Bíróság által a Magyar De-
mokrata Fórum helyi szer-
vezete az alábbi 11P
22658/1990/4-1 számú ítélet
közlésére kötelezett:
„Megállapítja a bíróság,
hogy az alperes felpere-
sek személyéhez fűződő
jogaikat megsértette —
amikor a felpereseknek
1989. június 25. napján
kelt „Kedves Csilla! Tisz-
telt Kerületi Választ-
mány" megszólítású le-
velet a felperesek hozzá-
járulása nélkül sokszo-
rosította és nyilvános-
ságra hozta".

AÜEPPI
Vegyeskereskedésben

ÚJ NYITVATARTÁS!
Hétfőtől Péntekig:

7-11-ig és 15-18-ig
Szombat:

8-20-ig
Vasárnap:

9-12-ig és 15-18-ig
Új áruféleségek:

Tej, tejtermékek,
Házi kenyér,
finom pékáru
Felvágottak, friss tojás

Sok szeretettel várjuk
Régi és Új vásárlóinkat a

BEPPI
Vegyeskereskedésben

XVI. Sashalom,
Sasvár u. 91.



Finnországi tapasztalatok
Mindenkinek van

egy kis szigete
Bátorszky György Csömör

polgármestere Finnországban
járt a közelmúltban. Az ott látot-
takról, a hasznosítható tapasz-
talatokról kérdeztem, mellőzve
a tiszteletköröket, afféle baráti
beszélgetés keretében.

—A legérdekesebb az ottani
demokráciában, hogy a finnek
nem vettek át semmiféle külföl-
di modellt. Sem a szovjet, sem
a svéd hatást nem engedték
eluralkodni. Inkább lassabban
haladtak, de a saját útjukat jár-
ták. A finn életstílushoz hozzá-
tartozik az egymás iránti tiszte-
let, megbecsülés kifejezése és
a belülről átélhető, tartalmas
dolgokkal való foglalkozás. Na-
gyon szeretik a természetet:
mindenkinek van valahol egy
kis kikötője saját csónakkal.
Ahogy ők mondják: mindenki-
nek van egy saját kis szigete.
Kedvelik a vizisportokat, a sífu-
tást és a kerékpározást. A járda
mellett mindenhol van kerék-
párút.

— Városban, vagy falun lak-
tál?

— Helsinki egyik külső kerü-
letében voltam. Olyasféle zöld-
övezetben, mint itt Pesten a
XVI. kerület. A legszembetű-
nőbb különbség, hogy a házaik
kívülről szerények, hiányzik ró-
luk a szomszédbosszantó hi-
valkodás. Belül viszont minden
kényelem megvan. A technika
minden vívmányát felhasznál-
ják. A zsebükben is van rádió-
telefon, az autóban is, termé-
szetesen. Az utcán, az intéz-
ményekben, mindenütt.

— Jártál hivatalban is?
— Igen. A polgármesteri hi-

vatalban és az adóhivatalban.
Két dolog tűnt fel. Az egyik,
hogy mindent a számítógép vé-
gez el, pillanatok alatt. A másik,
hogy a hivatali tisztviselők még
az áruházi eladóknál is szívé-
lyesebbek, kedvesebbek. Se-
gítőkészek és mosolyognak. Az
itthoni tapasztalatok után azt
hittem, álmodom. Tévedés ki-
zárva: ez minden hivatalbanlgy
volt.

— Milyen intézményt láttál
még?

— Iskolákban is voltam. Ab-
ban különbözik a nmeinktől,
hogy ott tanítják meg mindenre
a tanulókat, nincs házi feladat.
A másik: nem az osztályozás a
lényeg, hanem a közös foglal-
kozás. A tananyag megérteté-
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sere törekednek, az az elsődle-
ges. Sajnos fegyelem ott sincs
és a gyerekek nyeglén veszik
tudomásul a feneketlen jólétet,
amiben élnek.

— Ki tartja fenn az intézmé-
nyeket?

— Kizárólag az önkormány-
zat. Ahogy ők mondják: a vá-
ros.

— Láttál-e szegény embert?
— Nem. Nagyon erős, min-

denre kiterjedő a szociális háló.
Kimondottan feltűnt, hogy a ci-
gányok a legjobban öltözött
emberek Finnországban. Való-
színűleg azért, mert a finnek er-
re keveset adnak.

— Vidéken nem jártál?
— Egy kisvárosban, Lovisá-

ban voltam az evangélikus tisz-
teletes meghívására. A finnek
95 százaléka evangélikus. A lo-
visai és a csömöri egyházkö-
zségnek nagyon jó a kapcsola-
ta, évente látogatják egymást
az evangélikus családok. Meg
is hívtam a tiszteletes urat júni-
us 30-ára egy kis szovjet-bú-
csúztató faluünnepélyre, csö-
möri címer és zászlóavatásra.

— Tapasztalataid lényege?
— A saját út megkeresése,

az infrastruktúra, telekommuni-
káció fejlesztése és a fejlett
bankrendszer. Odaadtam az
Eurokártyámat, csak egy kér-
dés volt a mosoly mellé: mennyi
koronát kérek. Még az útleve-
lemre sem volt szükség. A vá-
rosokban ötven méterenként
ott vannak a bankok és egy-
mással versengve adnak hitelt
az ügyfeleknek.

Mit is mondhatnánk mind-
ezek után? No comment.

Takács László

'Eri/ín e Qa6ne.Ce

HORGÁSZCIKK
«V ^^j »» ."W

^^mS^ÁLLATKEREskibiT
Veres P. u. 110.

Komputeres szem vizsgálatot
is végez!
GERÖ
RUDOLF
Jénai okleveles latszerész 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.

olaszból fordítva: Erika és Gábor. Erika Rákosszentmihály-
ról indult dolgozni Olaszországba, és a Garda-tó partján
ismerkedett meg Gabrele-vel, a környék köztiszteletben
álló orvosával... A polgári esküvőt Sashalmon tartották, az
egyházi szertartásra Costermanoban került sor, a módos
üdülővidéken is kiemelkedő külsőségek közepette. Felvé-
telünk baloldalán Dr. Ferrarin! Franco polgármester látha-
tó, aki ígéretet tett arra, hogy elősegíti a XVI. kerület és
Costermano közötti gazdasági és kulturális kapcsolatok
létrejöttét.

NAGYKERESKEDELMI ÁRON VÁSÁROLHAT
lisztet, cukrot, rostos üdítőket, ivóleveket,konzerveket, stb.
Minden nap akció rendkívüli árengedményekkel!

Nálunk minden forintja többet ér!
ABC áruház, Mátyásföld, Perjés u. 2.

(Újszász utca sarok.)

MENTHACHOL
l epecsepp
f Mentollal dúsított gyógynövénykivonat,

gyógyszernek nem minősülő'
gyógyhatású készítmény

IA készítmény tartalmi anyagait már a népgyógyá-
I szálban is sikerrel alkalmazták az epebetegségek
; gyógykezelésére. A Menthachol epecsepp hatóanyagai az emésztő traktuson
\ keresztül szívódnak f el. Az epével kiválasztott mentői fokozza az epetermelést, |
l elősegíti az epehólyag és az epeutak kiürítését, gátolja az epekő képződését, l
| Használatával megelőzhetők, vagy megszüntethetők az elégtelen epeürülés-j
i bői eredő epegörcsök. jff
| Elégtelen epemúködés miatt, hirtelen beálló epehólyagtáji görcsös fájdalom. §
; vagy az étkezés eredményeként jelentkező haspuffadás, teltség érzés, keserű f
; szájíz megszüntetésére, illetve megelőzésére használható. Adagolása kúra-1
\ szerűen 8-10 napig, naponta 3-4 alkalommal 3-4 cseppet kockacukorra
l csepegtetve étkezés után bevenni. A készítménynek a már kialakult epekőre
! oldó hatása nincs, csak a görcsös tüneteket szünteti meg. Használatával a
i szükségessé váló műtét nem kerülhető el. A készítmény alkalmazását beszélje
meg kezelőorvosával. 7 éven aluli gyermek számára nem adható!
GYÁRTJA ÉS FORGALMAZZA

EGÁL Vegyipari Közös Vállalat
1165 Budapest, Bökényföldi út 120.
Postacím:1630 Bp., Mátyásföld Pf. 5.
Telefon: 15-86-088,15-86-932

Kapható: Gyógyszertárakban, gyógynövény-szaküzletekben



Miből fizet az állam
Érdekes levelezés jutott el szerkesztőségünkhöz, melyet a hi-

telkamatok emeléséről szóló Népszabadság-beN újságcikk váltott
ki. A cikkben ez állt:

„Igen sokan kifogásolták a közműfejlesztésre fordított hitelek ka-
matemelését is. A Pénzügyminisztérium illetékesétől ez ügyben azt a
választ kaptuk, hogy e kamat emelésének jogszerűségéhez sem
férhet kétség. Ezeket ^hiteleket ugyanis azok vették igénybe, akik
annak idején az adó módjára behajtható közműfejlesztési hozzájáru-
lás befizetése helyett választották a hitelt."

Szebényi Lajosné Árpádföldről ezt olvasván tollat ragadott,
és a cikkírónak valamint a Pénzügyminisztériumnak címezve
megírta azt a véleményét, miszerint a XVI. kerületben senki nem
ezen vett fel közmű hitelt, mert ebből akarta volna kifizetni az adók
módjára behajtható közműfejlesztési hozzájárulást. Levelét a kö-
vetkezőkkel zárta: A lakosság az elmaradott közművesítés fejlesz-
tése érdekében nyúlt a zsebébe, vállalt magára többlet terhet, sok
esetben erején felül, azért, hogy az állami vagyont gyarapítsa.
Elősegítse állami feladat megoldását, saját anyagi hozzájárulás
vállalásával. Ezek ismeretében talán jobban érthető a csőbehú-
zott állampolgár kifogása.

Az olvasói levélre a Pénzügyminisztérium nevében Dr. Cseh
Pál osztályvezető adott választ:

Tisztelt Szebényiné Asszonyt
Levelére tájékoztatom, hogy az idézett újságcikkben nem az

áll, hogy az adó megfizetésére vettek fel hitelt, hanem az, hogy a
hozzájárulás fizetése helyett választották a hitelt. A közmű az
állampolgárok életkörülményeitjavítja, az ő céljaikat szolgálja, az
államnak nem vagyon, hanem csak ráfizetés, hiszen a szolgálta-
tási díj még a fenntartást, -üzemeltetést sem fedezi, haszon nincs
rajta.

Felhívom a figyelmét, hogy az állam minden kiadását az állam-
polgároktól elvont jövedelmekből fizeti. Tehát a közműlétesítés,
üzemeltetés költségeinek kiegészítését és a kamatkülönbözete-
ket egyaránt. Úgy gondolom, hogy az az ésszerű és igazságos,
ha az fedezi a költségeket, aki a szolgáltatást igénybe veszi és
nem más állampolgároktól várja el azt. A felemelt kamat még
mindig nem éri el a tényleges kamat felét, sem a másik felét —
1991. évben kétharmadát — az adózók befizetéseiből az állam
fizeti meg az adósok helyett.

Országunkban mindenki vesztesnek érzi magát, az is, aki
fizet és az is, aki helyett fizetnek, de véleménye szerint nem eleget.
Ez a helyettünk döntő politikai rendszer eredménye. Végre cél-
szerű lenne egy olyan rendszer alapjait lerakni, ahol nem az állam,
hanem a polgárok döntik el, hogy jövedelmeiket mire fordítják, de
ehhez az államnak nem csak az elvonó, hanem az elosztó funk-
cióit is csökkenteni kell. Ebbe a folyamatba tartozik a kamattámo-
gatás csökkentése. Kérem ezek megfontolását is.

Olasz fagyi
Parfétorta
Sütemény
Hideg italok
i Teasütemény
I; Turmix

í £ Kávé
Kerthelyiség-Zene

Fagyinkat, sütinket, ha egyszer ízleled
Az édes élet örömét megleled
A PEPITA lányai kedvedben járnak
Hű itallal, zamatos kávéval várnak
S nem tudsz ellentállni a kebelycsodáknak
Családi finneped úgy lesz csak igazi
Ha ünnepi tortádat a PEPITA készíti
Élvezd ki mind e földi jókat
Légy vendége a PEPITA FAGYSZÓNAK!

PEPITA Cukrászda
Jókai M. u. 1.

(OTP mellett)
SZÜNNAP NINCS!

wwwww

Helyi Hírek
Budapest
Pf. 109
1631
Tárgy: Postahivatal hiánya Sashalmon

Tisztelt Szerkesztőség!
A „Helyi Hírek" 1991. 2. számában A. Boruss Mária aláírással

megjelent cikkéhez az alábbiakat szeretném hozzáfűzni.
Budapesten 142 postahivatal lát el felvételi szolgálatot, ahol a

lakosság és a közületek feladhatják közönséges és könyvelt
(ajánlott, érték) leveleiket, csomagjaikat, távirataikat, vásárolhat-
nak postai és pénzügyi értékcikket. Ezekben a hivatalokban ellá-
tunk takarékszolgálatot, elfogadunk pénzbefizetéseket, teljesí-
tünk pénzkifizetéseket különböző pénzintézeteknél vezetett
számlák javára, illetve terhére.

A levélpostai küldemények és csomagok házhoz kézbesítését
Budapesten 21 kézbesítőhivatal végzi. A felvevő, illetve kézbesí-
tést is ellátó postahivatalok telepítésénél a lakosság számát, a
kerület beépítettségét, kereskedelmi, ipari vagy idegenforgalmi
jellegét, településenkénti széttagoltságát és ezeknek alapján a
várható forgalmat vesszük figyelembe.

A hivatalok egymástól való távolságát különböző normatívák
alapján határozzuk meg. Igyekszünk forgalmi csomópontokban,
kereskedelmi vagy közigazgatási központban, főútvonal mellé
telepíteni új hivatalainkat, ezzel is alkalmazkodva az igénybeve-
vők érdekeihez. Természetesen az elméletileg meghatározott
optimális elhelyezést befolyásolják az adott terület lehetőségei.

A kerület postai hálózatát összehasonlító adatokkal tudjuk vi-
szonyítani a főváros összes, illetve hasonló adottságú kerületei-
hez. Budapest lakossága 1989-ben (ez az utolsó statisztikai adat
éve): 2 113 ezer fő

Ebből:
Kerület Lakos Ph.szám Egy ph-ra

jutó lakos
XVI. 68688
IV. 106875
XIV. 133715
XV. 92 875
XX. 89 123

4
4
6
5
4

17172
26718
22285
18575
22280

Bp. 2113645 142 14877
A táblázatból látható, hogy a XVI. kerület postahivatali hálózata

lakosság eloszlás szempontjából jobb, mint a hasonló adottságú
peremkerületek ellátása, így a XVI. kerületben újabb felvevő
postahivatal telepítését nem tervezzük.

A cikkben javasolt hivatalkialakítás nem megoldható.
Budapest postahivatali ellátottsága így is lényegesen jobb, mint

a hasonló nagyságú nyugat-európai fővárosoké.
A postai szolgáltatások helyzete a XVI. kerületben:
A XVI. kerületben a postai szolgáltatások iránti igényt négy

postahivatal elégíti ki. Az utóbbi évek postai hálózatának fejlesz-
tése során felépült a kerületi kézbesítő postahivatal, és egy új
felvevő postahivatal. Az új kézbesítő postahivatal megnyitásával
egyidejűleg megszűnt a korszerűtlen, elavult mátyásföldi és sas-
halmi postahivatal.

A postai koncepciónak megfelelően a kerületi kézbesítő posta-
hivatal látja el az egész kerületre vonatkozóan a levél-, távirat-,
csomagkézbesítést. A Cinkota, Árpádföld, Rákosszentmihály
postahivatal felvételi teendőket lát el.

A kerület postahivatalaiban az ügyfeleket a következő nyitva-
tartási idő alatt várjuk:

9-17 óra
9-17 óra
8-19 óra
8-20 óra

Postai szolgáltatásokat szombaton Sashalmon 8-14 óra között
lehet igénybevenni. ,

Tisztelettel:
Csányi Lajos

műszaki igazgatóhelyettes
(Kissé értelemzavaró, hogy lehet Sashalmon postahivatal, ha

nincs. A Jókai úti postahivatal megépülését követően ugyanis az
lett a Sashalom 1, (ott Mátyásföld közepén!) a megszűnt Kézbe-
sítő utcai hivatal helyett. A Váci utcából nézve tehát Sashalmon
van postahivatal, Mátyásföldön nincs, de onnan nem is reklamál-
ják, tehát minden rendben, a szerk.)

Árpádföld ph.
Cinkota ph.
Rákosszentmihály ph.
Sashalom l. ph.



Hozzászólások a HIVATALI SHOW című összeállításhoz (H-H 1991.4. szám)

Tisztelt Ferenci Szerkesztő Úr!
A Helyi Hírek 3. évfolyam, 4.

számában (1991. április 15.) le-
közölt „Ballag a Datolya" című
cikkére kérem közölje le válasz-
ként.

A Datolya utca lakói nem csak
időnként kerekednek fel, hanem
ha a T. Polgármester Urunk nem
tudná a Datolya utcai lakók akkor
is elballagtak szavazni, amikor
jóformán senki sem érdemesítet-
te a szavazást semmire. A Dato-
lya utca lakói nem azért szavaz-
tak úgy ahogy szavaztak, hogy
gúnyt űzzenek belőlük. Száz szó-
nak is egy a vége, ilyen sűrűn
lakott területre nem szabad ennyi
büdösítő és nagy jármű enge-
délyt kiadni, pláne, hogy még az
illető az útba sem fizetett be.

Mi nyugdijasok vagyunk, tu-
dom nekünk már levegő sem jár.
A FIDESZ így határozott „senki-
nek semmi", csak a fiataloknak
ami még jár, hogy legyen cseme-
te, a lakást már adják az öregek,
már aki szorgalmasan dolgozott
egész életében látástól vakulá-
sig, hogy van mit odaadni.

Mi ástuk a vízvezeték árkot,
bevezettük a vizet. Fizettük a jár-
dát, gázt, csatornát, na és a szó-
banlévő utat. Mi nyögjük a nyug-
díjból és ez jár érte a meg nem
értés. Tessék egy kis fáradságot
venni, durván 31 kicsi gyermek
van ebbe a rövid utcába, akiknek
mégis jó lenne a jó levegő. Nem
bántják a Datolya utca lakói a
polgármesteri hivatalnokokat, de
a jogos kérést elvárnánk, hogy
orvosolnák. Tessék odahelyezni
az ilyen vállalkozásokat, ahol
nincs így beépítve a lakók közé.

Ne legyen megint sógorság-
komaság jog, hanem legyen
ésszerű törvény és az mindenkire
egyformán kötelező legyen. Az
önkormányzat azért van, hogy
ilyen ügyben döntsön. Ne nyo-
más-mérést kérjen, mert tudnia
kell, hogy csak egy vékony ka-
vics és egy vékony aszfaltréteg
van itt. Nem kívánjuk a füstokádó
és szurkot főző gépeket.

Két hete a 46 szám alatt félna-
pig javították, arra szaladtunk ki,
hogy talán a szomszéd háza ég,
pedig csak a füstokádót javítot-
ták. Nekem is van három pici
unokám. Aztán az eladósorba lé-
vők, akik szintén család-
alapításon fáradoznak, a beteg
öregeket nem számítva jogos a
kérésünk, még akkor is, ha a cég
dolgozói Hottentották lennének
nekik is meg kell érteni. Aztán
unatkozni sem unatkozunk, mert
én is betegen 75 éves koromig
bedolgoztam, és csak azért kel-
lett abbahagynom a munkát mert
megoperálva 70 %-os érszúküle-
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tes és mindkét szememen szür-
kehályog van.

Én alámerem írni a nevemet,
nem úgy, mint aki a gúnyolódó,
okoskodó cikket írottá. Azért
csak most írok, mert a menyem
szülés előtt állt. Hál Isten azóta
24-én megszülte a negyedik
gyermekét.

Tisztelettel
Broskó Istvánnó

Datolya u. 42.

Tisztelt Ferenci Zoltán Úr!
Passzátszél (1) című gtosz-

szájának olvastán „hirtelen fel-
indulásomban" tollat ragad-
tam. „Az egyik önkormányzati
képviselő", nevezetesen Sza-
kács Gábor Úr, a XVI. kér. Ön-
kormányzat Környezetvédelmi
Bizottságának Elnöke a márci-
us 23-i Centenárium lakótelepi
lakossági gyűlés után fordult
Palotás János Úrhoz. Ezen a
lakossági gyűlésen az Ikarus

Tisztelt Broskó Istvánná
Tisztelt Ördögné Patkó Mártái

Mindkét ügy egyazon sorba tartozik. Törvényi feltételek nélkül
kellene határozott és radikális intézkedést tenni. Kinek? Például
az Önkormányzatnak, mert az van a legközelebb. A frissen meg-
választott képviselők a gondot átérezve természetesen megpró-
bálnak intézkedni. Egzisztenciális kiszolgáltatottságból ehhez
esetleg még aszisztál a hivatal is.

És mi lesz az eredmény? Másodfokon hatályon kívül helyezett
határozatok, melyek igen rossz fényt vethetneka hivatali munkára.
Tehát nem történik semmi kézzelfogható, legfeljebb a képviselő
veszíti el a tekintélyét, mert amit akart, ígért, azt nem tudta elintézni
— a törvényi feltételek hiányában.

A képviselő megválasztása után kettős kötésbe kerül. Egyik
oldalon a választói akarat, a másik oldalon a lehetőségek. Egy
képviselőnek nem tilos például piszkos trükkökkel gatyába rázni
azt, aki vét a közösség ellen. (Gondoljanak az amerikai demokrá-
ciában adócsalásért lesittelt gengszterekre!) De bűn, sőt hiba
betarthatatlan ígéreteket tenni, érzelmeket feleslegesen felkorbá-
csolni, törvényileg hibás intézkedéseket kezdeményezni. Aki be-
kapcsolja a tévét, az láthatja, hogy mi folyik a Parlamentben.
Biceg a kárpótlás, november óta nincs fővárosi törvény. Senki
nem gondolhatja komolyan, hogy onnan egyhamar kijön egy
törvény, ami megoldja a kerület levegőszennyezés! gondjait. Ezen
a helyzeten az sem változtat, ha a kerület országgyűlési képvise-
lője ezügyben egy szokatlanul erélyes levelet kap. Tengernyi
gond között egy rendszerváltás kellős közepén vagyunk — ezt
valahogy tudomásul kell venni.

Mint újságírónak príma téma ez a show, amit a puha diktatúrá-
hoz szokott hivatal és a törvényességet felügyelő köztársasági
megbízott művel egyes ügyekben. Mint a jogi-igazgatási bizott-
ság elnökének viszont tiszta gutaütés, ha elkezdenek szaporodni
a másodfokon hatályon kívül helyezett határozatok. Ebből a ket-
tősségből született néhány újságcikk és néhány felvetés, intézke-
dés. Képviselőtársaimmal is elástuk a csatabárdot, és együttesen
igyekszünk mindent megtenni a jó ügyek érdekében. Mindent,
amit törvényesen lehet. Ennél többre — bármilyen iszonyúan
fontos is lenne — nem vállalkozhatunk.

Üdvözlettel és tisztelettel
Ferenci Zoltán

KISSZÖVETKEZETÜNK
VÁLLALJA

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

| SZERVIZSZOLGÁLATTAL VÉGEZZÜK
Háztartási gépek, elektromos berendezések javítását

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

által okozott légszennyezésről
volt szó. A beszámolókból és a
beszélgetésekből számomra
egyértehnűen az derült ki, hogy
patthelyzet van. Az Ikarus meg-
felelő kényszer nélkül nem fog,
nem képes hatékony lépéseket
tenni ezen áldatlan helyzet
megszüntetéséért, az önkor-
mányzatnak pedig nincs jogi
eszköz a kezében ahhoz, hogy
a kényszernek érvényt szerez-
zen.

Ezek után én (Ördögné
Patkó Márta, XVI. kerületi lakos,
magánember) kértem fel Sza-
kács Gábor urat, hogy a Kör-
nyezetvédelmi Bizottság. gon-
dolja át, hogy kihez érdemes
fordulni, milyen konkrét kéré-
sekkel az ügy előremozdítása
érdekében. S majd ehhez mi,
mint lakosság, mint „magán-
emberek" csatlakozunk. Jóleső
érzéssel töltött el, hogy néhány
nap múlva Szakács Gábor Úr
elküldte nekem ama bizonyos
„furcsa levél1* másolatát. Úgy
éreztem, végre valaki komo-
lyan veszi a bajainkat, s konkrét
lépéseket tesz érdekünkben.

Végül néhány kérdés Tisztelt
Ferenci Úr! Palotás János Urat
kik választották meg? Ml, MA-
GÁNEMBEREK! Miért? Hogy
képviselje a Ml ügyeinket IS.

Az önkormányzatot kik vá-
lasztották meg? Ml, MAGÁN-
EMBEREK! Miért? Hogy képvi-
seljenek bennünket, s mindent
megtegyenek gondjaink meg-
oldása érdekében. Hát tegye
ki-ki a dolgát, s hagyja lepereg-
ni magáról az ilyen kicsinyes
intrikákat!

Tisztelettel
Ördögné Patkó Márta

VIDEÓ SPORT!
Kazetta kölcsönző
Csaknem 500 filmből választ-
hat minden nap 10°°-2000-ig
Sashalom, Koszai u. 5.

(Sportpálya mellett)
Állandóan bővülő választék!

KERÉKPÁR
SZAKÜZLET
Eladás - Javítás

Schwin-Csepel
garanciális javítás

Egyéb márkás kerékpárok
alkatrészeinek értékesítése

NYITVA: 10-18-ig
szombat: 9-13-ig

XVI. Rákóczi u. 41 -43.
(Rákosi u. sarok)



Tanversengés
Miután a kerületi általános iskolai gyermek-létszám a következő

tanévtől több-százzal csökken, az iskolák részéről egyfajta ver-
sengés indult a tanulókért. A gazdag kínálatot nyújtó Táncsics
(Táncsics utcai) iskola négy helyett öt első osztályt indít, és
emelkedett a felsőtagozatos létszám is. Vonzónak bizonyult a
szülők szemében a Hermann Ottó (Gelléri) iskola nyelvtagozata.

A tervezettnél kevesebb elsőst Írattak a Jókai Mór (Tiszakömlő
úti) általános iskolába, valamint a Szatonba, ahol a gondokat a
gyér érdeklődés mellett az is tetézi, hogy a nevelőtestület nem
tudott megegyezni a kinevezendő igazgató személyében.

Egésznapos kísérleti oktatás indul a Csömöri u. 20. alatti isko-
lában, de ez nem minden szülőnek tetszik. Sokan íratták át
gyermeküket más (kerületen kívüli) iskolába, s volt, hogy vitték a
pedagógust is.

A csökkenő létszámú iskoláknál arányosan csökkenteni kell a
pedagógusok számát is. Ez legélesebben a Jókai Mór iskolában
jelentkezik, ahol szeptembertől 20 százalékkal kevesebb peda-
gógusra lesz szükség.

Értesítjük a kerületi 1. osztályos tanulók szüleit,
hogy a Jókai Mór Általános Iskolában

1991 szeptemberétől mindkét első osztályunkba
BEVEZETJÜK A NÉMET NYELV OKTATÁSÁT.

Üres férőhelyekre jelentkezéseket még elfogadunk!
Változatlanul testnevelés tagozatos az 1.a, osztály.

3. osztálytól német tagozat működik.
Bővebb felvilágosítást adunk 1-635-085 telefonszámon
munkaidőben. 600 n.m. tornatermünket bérbeadnánk

sporttevékenységekre.

LEÁNYOK! Várjuk azon 10-17 éves leányok
jelentkezését, akik cserkészek szeretnének lenni,
minden szerdán 18 órától Rsztm. Köztársaság út 6. sz. alatt

A Metró utcai iskolában került sor 13 csapat részvételével a
kerületi Széchenyi-versenyre. A tanulók alapos felkészültségét a
szoros mezőny, a jó hangulatú, színvonalas vetélkedő is bizo-
nyítja. Első helyezett lett a Jókai Mór iskola csapata: Bóna Krisz-
tián, Rácz György, Raisz Árpád, Szabó Ákos, második Blum
Viktória, Hajdú Ágnes, Molnár Beáta, Rozsnyai Zsófia csapata.
Harmadikak a Csömöri úti iskola tanulói lettek: Németh Szabolcs,
Pregitzer Ildikó, Sallai Mihály, Zsebő Zsuzsa.

A kerületi Széchenyi versenyt szerkesztőségünk közreműkö-
désével az M+M Univerzum (Veres P. u. 51.) és a Giocco Souvenir
(Rákosi u. 103.) szponzorálta 3-3 ezer forint értékű ajándék fel-
ajánlásával.

A fővárosi Széchenyi versenyre kerületünkből 15 tanuló kül-
dött írásos pályaművet, közülük hatan jutottak a szóbeli versenyre.
Saját kategóriájában második lett Rácz György (Jókai Mór iskola),
harmadik Gelencsér Gábor (Táncsics iskola), Populás László
(Hősök fasora isk.), Rozsnyai Zsófia (Jókai isk.), negyedik Takács
Attila (Táncsics isk.).

Olcsóbban építkezhet,
ha nálunk vesz

OLTOTT MESZET.
Télen is — jó minőség —

kevesebb mennyiség.
Szállításra sem lesz gondja,
mert Pityu Sped megoldja!

Kerületieknek szállítási kedvezmény

Cím: Bp. XVI. Hermina út 109.
Nyitva vagyunk télen-nyáron 7-17 óráig
Viszonteladóknak árkedvezmény!

„A tanár nem tudott tanítani"
GONDOLATOK A GONDOLATOKHOZ...

A „Gondolatok a megméret-
tetésről" című — talán vita indí-
tónak szánt — írás, meg az azt
követő szülői levél felkeltette a
figyelmemet. Olyan témáról
van itt szó, amiről őszintén be-
szélni, írni eleddig — s talán
még ma sem — nem túl ildo-
mos dolog. Konkrétan, a társa-
dalmunkban meglévő, néha
lappangó, néha fellobbanó pe-
dagógus ellenes hangulatról.
Úgy is írhatnám az iskola és a
szülők ellentétéről, amit szépí-
teni lehet, de figyelmen kívül
hagyni nem.

A nagy okkeresések, tisztá-
zások, elemzések korát éljük.
Talán ez a probléma is feloldást
nyer majd, másfajta indulatok
csillapodtával, de azt hiszem
érdemes a helyzet kiéleződé-
sét eredményező komponen-
sek közül legalább egyet ki-
emelni. Nem magyarázkodás,
bűnbak keresés, de a tények
feltárása okán.

Az elmúlt évtizedekben sor-
ra váltották egymást az új tan-
tervi koncepciók, új tankönyvek
áradata öntötte el a pedagógu-
sokat és a gyermekeket. Ezek
persze sokban különböztek
egymástól, de egy dologban
majdnem mind megegyezett.
Nevezetesen, messze figyel-
men kívül hagyta azon tanuló-
közösség életkori sajátságait,
amelynek számára készült. Az
egymásra licitáló áltudomá-
nyoskodásnak, a határt nem is-
merő szakmai-pedagógiai
sznobériának olyan vihara tom-
bolt kis hazánk oktatási berkei-
ben aminőt még nem igen lát-
tak sokat próbált iskoláink falai.
Remek, a legújabb, még emb-
rionális állapotú tudományos
elméletektől szikrázó, harsány
avantgárdé didaktikákat esz-
közként használó művek indul-
tak útjukra.

A hatás nem maradt el. A sok
kisstílű, mezei pedagógus der-
medten állt, roskadozva az
adott körülmenyek között meg-
taníthatatlan anyag terhétől,
munkájának tárgya, célja, esz-

AZ EXTRA
MÉRET

ÜZLETE!

Divatáru, Kötöttáru
Ajándék, Bizsu, Illatszer

Kismama ruhák nagy választékban
fürdőruhák, pólók, szabadidőruhák
(férfi, női, gyermek), vászonruhák

TERMELŐI ÁRON!
Mátyásföld. Újszász-Irínyi u.

sarok (a 45,46-os busz vonalán
a Papír utcai megállónál)

MYITVA: hétköznap 10-18-lg

köze a gyermek szintén talajt
vesztetté vált. No, de rá se ránt-
sunk ilyen kicsiségre! A fő,
hogy feltartóztathatatlanul, lé-
legzetelállítóan modernek va-
gyunk! Semmi sem történt,
csak a tanár nem tudott tanítani
— a csodálatos irányzat áradat
szerint—a tanuló pedig képte-
len volt a számára nagyobb-
részt emészthetetlen bőlcses-
séget elsajátítani.

Oktatásügyünk elit rétege
olyan lécet állított átlagos tano-
dáink elé, amit a pedagógusok
még remegő kézzel is alig-alig
tudtak tartani, a tanulók átugra-
ni — bizony sok esetben —
csak többszöri nekifutásra. A
felébe-harmadába elvégezhe-
tő munka keserűsége az egyik
részről, a másik oldalon a rossz
pontok, az állandósult kudarc,
az átlag gyerek önbizalmának
csökkenése, gátlásokat és ép-
pen ezért agresszivitást kiváltó
élmény., így aztán rohamosan
deformálódott a kapcsolat taní-
tó és tanuló, nevelő és nevelt
között. A feszültség persze át-
terjedt a szülőkre, a családokra
az egész társadalomra, így vált
örökké csak ostorozó, el nem
érhető követelményeket állító,
büntető intézménnyé az iskola,
a kötelességét csak ritkán és
akkor is gyengén teljesítő, fele-
lőtlenek gyülekezetévé a tanu-
lók serege.

Ha más tendenciák — pl. a
mindenütt jelenlévő kontrasze-
lekció — nem is játszottak volna
közre a tanító és tanuló, vala-
mint környezete közötti viszony
romlásában, a fenn említettek
önmagukban is érthetővé te-
szik olyan keserű írások megje-
lenését mint amire reflektálni
szeretnék.

A következtetések levoná-
sa nem az én feladatom, én
csak egy ma is ható ok-okozati
összefüggésre szerettem volna
rávetni a fényt, pedagógusi,
szülői, nagyszülői tapasz-
talataim alapján.

Wolf Györgyné

Cinkotán a Georgina utca
23. sz. alatti Batthyány Ilona
Általános Iskola június 10-
14-ig Batthyány napokat
rendez, melyre szeretettel
várja a volt tanárokat, diáko-
kat és az érdeklődőket. Tel:
1832-195
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A pikkelysömör (psoriasis vul-
gáris) nagyon gyakori megbete-
gedés, mérsékelt égöv alatt a la-
kosság 1-2 %-át érinti.

Hosszú lefolyású, vissza-
visszatérő bőrbetegség, mely-
nek képe igen változatos lehet:
néhány vagy több kisebb-na-
gyobb vöröses, kiemelkedő göb-
cse, gyakrabban nagyobb, akár
tenyérnyi plakkok. Felszínüket
legtöbbször fehéres vagy gyer-
tyacseppszerű, pikkelyes hám-
lás borítja, mely könnyen lekapar-
ható. Jellemző tulajdonsága a
betegségnek az un. Köbner-je-
lenség, mely azt jelenti, hogy kü-
lönböző ingerekre a bőr psoria-
sissal válaszol.

Ez magyarázza a leggyako-
ribb előfordulási helyeket is: a sé-
rülésnek, nyomásnak kitett kö-
nyökön, térden; a hajlatokban a
gombás fertőzés talaján jelentke-
zik; a hajas fejbőrön, elsősorban
a széli részeken a fejbőr zsíros
gyulladása miatt alakul ki. Ha-
sonló okok miatt lehet pikkelysö-
mör műtéti hegben, előzetes
gyógyszerkiütés, ekzema, rovar-
csípés helyén, vagy éppen gyul-
ladásos gócok (fog, mandula,
petefészek, epehólyag stb.) kö-
vetkeztében. Gyakori provokáló
faktor a rendszeres alkoholfo-
gyasztás, bizonyos gyógyszerek
szedése is.

Mi okozza? Veleszületett tulaj-
donságokon alapul — a hajlam
örökölhető —, de kiváltásához
külső vagy belső tényezők szük-
ségesek. Elkezdődhet már kis-
gyermekkorban is, de igen gyak-

A BŐRGYÓGYÁSZ TANÁCSAI:

Mindenkinek a pikkelysömörről
ran csak 40-50 éves korban ész-
leljük először.

Szerencsére különösebb pa-
naszt — viszketést, fájdalmat —
általában nem okoz, annál in-
kább esztétikai és pszichés
problémákat. Az ilyen emberek
társaik előtt nem mernek levet-
kőzni, nyáron is nadrágot, sötét
harisnyát hordanak. Fejbőr psori-
asisban szenvedők ruhája állan-
dóan tele van a lehulló hámpikke-
lyekkel. Kiterjedtebb folyamat
nem egy esetben házasság fel-
bomlásához is vezet.

A betegség lefolyásában tüne-
tes és tünetmentes időszakok
váltakoznak. Súlyosabb esetben
tünetmentességet nem is sikerül
elérni. Az esetek többségében
nyáron spontán javulást észle-
lünk, de ennek az ellenkezője is
igaz.

Lényeges tudnivaló, hogy e
betegséget meggyógyítani nem
lehet, csak a tünetek mulasztha-
tok el átmenetileg. Nem fertőz, az
életet nem veszélyezteti, belső
szervi tüneteket nem okoz. Ép-
pen ezért a terápiában a helyi
kezelést részesítjük előnyben,
melynek célja a pikkelyek eltávo-
lítása, a felgyorsult hámfolyama-
tok csökkentése és a gyulladás
megszüntetése.

Évszázadok óta sok szert ki-
próbáltak, de igazán eredmé-
nyesnek egyik sem bizonyult.
Mindig akad egy új „csodaszer",

MOHÓ SAPIENS
Cinkota zárva!

Mindössze két érdeklődő je-
lent meg május 30-án azon az
árverésen, melyen a Fővárosi
Fürdőigazgatóság öt külvárosi
strandját kívánta volna jó áron
bérbeadni. A cinkotai strand el-
múlt évi vesztesége 3 millió fo-
rint volt, s a szakértői jelzések
szerint idénre is hasonló ősz-
szeg várható. Ennek fényében
meglepő, hogy a bérlőtől to-
vábbi 1 millió 400 ezer forintot
szeretet volna kapni a Fürdő-
igazgatóság. A helyzetet to-
vább bonyolítja, hogy a strand
üzleti célú helyiségeit már az
elmúlt évben bérbeadták, így a
strand-bérlő azokból sem tud-
na többlet bevételhez jutni.

Az állami és magán-üzemel-
tetés közötti hatékonyság kü-
lönbségére utal az a tény, hogy
a bérlő még ilyen feltételek mel-
lett is hajlandó lett volna 3-400
ezer forint bérleti díjat fizetni, ha
öt évre kötnek vele szerződést.
Ez viszont nem felelt meg a Für-
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dőigazgatóságnak, így előre
láthatólag az idei szezonban
zárva marad a cinkotai strand.
A feltétlenül szükséges állag-
megóvási munkákat költségve-
tési támogatásból fedezik.

* * *

Ha nekem lenne egy boltom,
ami évi 3 millió veszteséggel
üzemel, hát kezem-lábam tör-
ném, hogy ne fizessek rá. Akár
ingyen is átadnám annak, aki
tovább működteti — úgy mégis
többet ér, mint bezárva! Kicsit
pirulnék, hogy micsoda balfá-
cán vagyok — ennek megéri,
én meg ráfizetek. Már csak
azért is odaadnám, hogy elles-
sem az általam nem ismert
módszereket.

Szóval valahogy így tennék,
ha lenne egy veszteséges bol-
tom. De ha ez a bolt nem az
enyém, tied, övé, hanem a mi-
enk, akkor már minden egyéb
képtelenség elképzelhető — a
mi zsebünkre! (F)

amiben reménykednek a pikkely-
sömörben szenvedők — ilyen
volt pl. a Psoricur, a Solimar, a
gyógyteák, a svédcseppek —,
de végül csalódniuk kell.

A pikkelysömörös beteg bőre
állandó kezelést, gondozást, a
környezet részéről megértést és
türelmet igényel.

Lényeges, hogy a tünetek ész-
lelésekor minél hamarabb fordul-
janak szakorvoshoz, később pe-
dig rendszeresen tartsák a kap-
csolatot vele. A bőrgyógyász se-
gíthet az egyénre szabott keze-
lés megválasztásában, a kellő,
de gyorsan elvégezhető kezelési
módok megtanításában, a provo-

káló faktorok kiküszöbölésében,
az életmódbeli változtatásokban,
így a súlyosabb kórformák, szö-
vődmények és ezzel a kórházi
kezelések lényegesen csökkent-
hetők, a tünetmentesség hama-
rabb elérhető.

Dr. Fehér Ágnes

DR. FEHÉR ÁGNES
Bőrgyógyász kozmetológus

FŐORVOS
RendehXVI. Budapest! üt 136.
(44/A „Budapesti út" megállójánál)

RENDELÉSI IDŐ:
hétfő és csütörtök 17-19h

* acne * allergiás bőrbetegségek *
* értágulatok*

* gombásodás * lábszárfekély *
* szemölcsök *

A derékfájásról (IV.)
(befejező rész)
Néhány gyakorlati tanács a

helyes fekvéshez és helyes
üléshez; a helyes fekvés azt je-
lenti, hogy az egész gerinc szá-
mára állandóan feszültség-
mentes állapotot biztosítson.

A fekhely kialakításánál lé-
nyeges szempont, hogy a ne-
hezebb testsúlyúak inkább ke-
ményebb, sovány és idősebb
emberek puhább matracot
használjanak, ha az ágy fém-
sodronyos, akkor a matracnak
olyan feszesnek kell lennie,
hogy a test ne süppedjen le. A
párna magasságát általában a
szív-vérkeringés állapota szab-
ja meg, mozgásszervi szem-
pontból a párna olyan magas
legyen, hogy a fejet oldalfek-
vésben kellően alátámassza,
az ne lógjon.

A helyes ülés a hát és derék
izmai számára egészségesen
adagolt tréninget és az izmok-
nak erőmegtakarítást jelent,
szegycsontnak a bordák nyo-
mása alól való felszabadulását
segíti. Az ideális ülőbútornak
legalább olyan magasnak kell
lennie, hogy a csípőízület haj-
lásszöge ne legyen kisebb,
mint 90 fok. A háttámla legyen
a medence fő támasza és a
medence legyen távol az előre-

billenéstől. A háttámla ne érjen
a lapockáknál magasabban,
mert a magas támlák előre-
kényszerítik a fejet. Nem sza-
bad, hogy a székek vagyautó-
ülések hátraessenek, inkább
simák vagy hátrafelé, a farok-
csont felé emelkedjenek. Hát-
rafelé lejtő ülőfelszin kemény,
ék alakú kispárnával bélelhető
ki.

Az év legnagyobb részében
egészségtelenül élünk: túl ke-
veset mozgunk, túl sokat
eszünk, túl keveset vagyunk
friss levegőn és tartósan pszi-
chés ingereknek vagyunk ki-
szolgáltatva.

Életmód változtatással pró-
báljunk meg ezeken mielőbb
segíteni!

dr. Pusztai Ildikó
rheumatológus szakorvos

DR. PUSZTAI ILDIKÓ
RHEUMATOLÓGUS

magánrendelésének helye:
XVI. Mátyásföld

Szabadság u. 31.
Tel: 1838-124

hétfőn: 9-10 óráig
szerdán: 17-18 óráig
— fizikoterápia
— akupunktúra
— gépi fogyasztás

V - É - N - U - S - Z
Szalon

- Géppel végzett helyi fogyasztás és alakjavítás
- Mellemelés, terhességi csíkok eredményes kezelése
- Arc- és testránctalanítás
- Speciális helyi masszírozás
- Bronzárium

Sashalom, Janovetz Margit u. 1.
Telefon: 18-38-928



HURRÁ NYARALUNK!
De hol, hogyan és főleg mennyiért? Ebben szeret-

nénk segíteni, főleg a gyerekes szülőknek, a „Mo-
solygó" Művelődési Ház népművelői nyári tábori kí-
nálatunkkal.

Az iskola befejezése után több szülőnek is gondot
okoz, ha nincsenek kéznél vidéki rokonok, hová is
menjen a gyerek, főleg, ha kisebb. Most harmadik
éve szervezzük júniusi „bejárós" szaktáborainkat,
ahol kicsik és nagyok egyaránt érdeklődési körüknek
megfelelően választhatnak az egyes foglalkozásfor-
mák között. Lehet itt nyelvet tanulni játékosan, a
számítógéppel ismerkedni, de szervezünk a kere-
pestarcsai uszodában úszásoktatást (a nyaralás ide-
jére megtanulhat a gyerek úszni), és lehet választani
a különböző művészeti ágak között is. (Jazzbalett,
képzőművészet, színjátszó). A csoportvezetők szak-
tanárok és olyan művészek, akik több éves művé-
szetpedagógiai gyakorlattal rendelkeznek.

Lehet két hétre, fél vagy egész napra étkezéssel
jelentkezni. Áraink a tavalyihoz képest nem sokat
emelkedtek (mindössze 300 Ft)

Egésznapos tábor 1800 Ft, félnapos 1300 Ft (2
hétre) étkezés nélkül.

Augusztusban családi életreform tábort szerve-
zünk Égervölgyben, az aggteleki karsztvidéken. Ide
a természetes életmód híveit várjuk, akik egy minő-
ségibb, természetközelibb életformára törekednek,
és ezt családjuk mindennapjaiban is szeretnék meg-
valósítani.

Megtanuljuk a reformétkezés alapjait, ismerke-
dünk a gyógynövényekkel, de lesz közös jógázás,
természetgyógyászati bemutatók, barlangászás,
gyerekeknek kézműves foglalkozások, és reméljük a
nagyon meleg családias hangulat, ahogy azt már
életreform klubunkban is tapasztalhatták a résztve-
vők. Szeretnénk majd Szlovákiába is „átruccanni"
busszal egy napra.

Az áraink, amennyiben a pályázott támogatást
megkapjuk, még mérséklődhetnek, egynél több gye-
rek esetén kedvezményt adunk. (Irányár 3800 Ft,
gyerek 3300 Ft.)

A tábor szakmai programjáról az Életreform Klub
természetgyógyászai gondoskodnak, táborvezető-
nek saját magam „neveztem ki".

Ugyanitt a családi tábor után rendezzük tehetség-
gondozó természetkutató gyerektáborunkat, ahová
főleg a kerület általános iskoláinak természetbúvár
szakkörös gyerekeit várjuk. A részvételi díj támoga-
tástól függően 2500-3000 Ft. Itt a gyerekek barlan-
gász, növényész, állatísmereti csoportokban dolgoz-
nak majd, szaktanárok vezetésével.

Sajnos említenem kell a vakáció árnyoldalait is,
azokra a gyerekekre gondolván, akik az iskolaévet
nem éppen sikeresen zárták, és augusztusban pót-
vizsgázni kényszerülnek. Az idén augusztus 1-től
újra megrendezzük pótvizsgára felkészítő tanfolya-
mainkat matematikából, fizikából, magyar nyelvből,
azoknak a tapasztalt pedagógusoknak a vezetésé-
vel, akik több éve sikeresen (95 százalékuk a gyere-
keknek átment a pótvizsgákon) készítik fel a nebu-
lókat erre az eseményre.

Röviden ennyit nyári terveinkről.
Kollégáim és én is szívesen állunk rendelkezésük-

re, ha bővebb információt kérnének akár személye-
sen, akár telefonon.

Kelemen Gabriella
Tel: 1639-862

1638-894

VÁLLALKOZÓK AJÁNLATAI

KANDISZ CUKRÁSZAT a Köztár-
saság útja 23 alatt! Nagy választék-
ban kaphatók cukrászati termékek,
kis és nagybani eladás! Nyitva reggel
6-tól este 19 óráig. Telefon: 18-38-
504. Szafranszky Miklós cukrász-
mester szeretettel várja megrendeltf-
it!
MAGYARORSZÁGON ELŐSZÖR a
Foll-féle orvosi bioenergetikai diag-
nosztika. Gyors, pontos fájdalom-
mentes. Extrasensorikus képessé-
gek tesztelése. Bio Center „Fatima"
minden szombaton 10-16-ig. 1163
Jászhalom u. 37.

PARKETTA RAKÁST, csiszolást, lak-
kozást, felszedést, újrarakást, PVC-
zést, szőnyefpadlózást minden mé-
retben azonnal vállalok! Balogh Bar-
na Bp. Csömöri u. 35.

NORMATÍV BT VÁLLALJA kisvállal-
kozások könyvvitelét, tanácsadással.
Telefon napközben 163-8410 vagy
17-20 óráig 14-14-806
KÖNYVELÉS.ANYAGNYILVÁNTAR-
TÁS és egyéb ügyvitel i feladatait szá-
mítógépes adatfeldolgozással vállal-
juk. Telefon: 11-33-644

PAPÍR, ÍRÓSZER, AJÁNDÉK, import
kilós ruhák! Vásároljon az Irka Butik-
ban. Nyugdíjasoknak 10 % kedvez-
mény! Gelléri u. Varga J. u. sarok
Rákosszentmihály

VÁLLALUNK: TETŐTÉR BEÉPÍTÉST,
tervezést, ács asztalos, tetőfedő
munkát. Lambériázást. Üzenet:
1295-956 Cím: Perlakiné 1162 Attila
u.115.

REUMATOLÓGIA ÉS FIZIKCTHERÁ-
PIA XVI. Batsányi u. 14-ben. (Sas-
halmi HÉV megálló) Teljes fizikothe-
rápias géppark, HÖLGYEKNEK alak-
javító kezelés. Kedd és csütörtök 17-
19 óráig Dr. Tóth

ÉPÍTŐMÉRNÖK VÁLLALJA épüle-
tek, tetótérbeépítések, átalakítások
tervezését, művezetését. Kovács Jó-
zsef Bp. Sashalom Szérű u. 4.

FA, VAS, MŰANYAG REDŐNYÖK
készítése, javítása, karbantartása ga-
ranciával, elismert iparostól. Gyors,
pontos munka határidőre Cím: Mé-
száros 1161 József u. 47. Tel. üzenet:
1-844-954

KÜLKERESKEDELMI ÜGYLETEK
bonyolítása, VÁM 91 kitöltés, fuva-
rokmányok elkészítése export-im-
port viszonylatban. IMEX KOZMA
163-8788

MŰSZAKI ELEKTROMOS-
SÁG HÍRADÁSTECHNIKA
üzlet vásárol mindenféle
műszaki és elektromos cik-
ket készpénz ellenében.
Bp. Veres Péter u. 15.183-
17-45

KÖTŐSÖK FIGYELEM! Mindenfajta
kötőgéphez alkatrészt készítek gyor-
san, pontosan. Cím: Bp. 1162 Fel-
csúti u. 40/b. Bokody Sándor

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ mindenfajta
szerszám készítését vállalja, mű-
anyag fröccsölés is megoldható. 18
t-ig préselést is vállalok. Cím: Bo-
kody Sándor Bp. 1162 Felcsúti u.
40/b

ELADÓ KIKÉSZÍTETT MARHABŐR
kb. 150 kg Tel: 183-17-45. Komp-
resszorok, irodabútor, könyvelő-
gép, Farmer szoknyák-nadrágok.
Toli-kapa, hobbi-bak, HGL 400 W
lámpák INVERTAL KFT Bp. Veres
Péter u. 15.
CÍMFESTŐ CINKOTÁN! Kirakat és
autógrafika, cégtáblafestés. Vrábel
Ferenc 1164 Bp, Lapos-köz 8.
JAPÁN „MASTER" típusú telefax pa-
pír rendkívül kedvező' áron nagyté-
telben eladó. 210 vagy 216x30x12
40 Ft+ÁFA, 210 vagy 216x50x25 360
Ft+ÁFASERIAL KFT. Bp. Veres Péter
U.111-113/C
SZABÓ-AUTÓBONTÓ KERESKEDŐ
várja kedves ügyfeleit: Autóalkatré-
szek bő" választéka. Szabó Ferenc
1162. Rákosszentmihály, Márama-
rosu. 16.
* BÉLYEGZŐKÉSZÉTÉS 3 nap alatt *
* IRATMÁSOLÁS azonnal megvár-
ható * NYOMTATVÁNY -PAPÍR /
ÍRÓSZER * IRODA/ISKOLASZEREK
-TANSZEREK*SIRÁLYPAPÍR-LE-
PORELLÓ-FAXTEKERCS*
<1165Mföld.Bökényföldiút.6.>
LÁBÁPOLÁS MÁTYÁSFÖLDÖN a
Táncsics u. 7-9 szám alatt az Általá-
nos Iskola orvosi rendelőjében min-
den nap 7-18-ig. Kedd szünnap.
VÍZ-GÁZ-KÖZPONTI FŰTÉS szere-
lés, reális áron. Sarkadi, Timur u. 95.
ÉJJEL IS forduljon hozzánk! Tej, ke-
nyér, hentesáru, üditők, szeszes ita-
lok mindig kaphatók a Csömöri u.
55. szám alatt az ÉJJEL NAPPAL
ABC-ben.

Gábor * rendelési ideje: hétfő-csü-
törtök 17-19 óráig, Bp. XVI. Mátyás-
föld, Prodám u. 18 alatt. Telefon:
16-38-302.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS-csatorna
tisztítás és karbantartás mindennap
163-8757 Marcsányi László 1162
Attila u. 95.
„MOLNÁR AUTÓSISKOLA" Bp. XVI.
Koronafürt u. 30. Kerületi lakosok-
nak 10 % árengedmény. Tel.üzenet:
1638-286 Cím: Molnár Lajos Bp.
Koronafürt u. 30.

INGYENES HÁZHOZ-
SZÁLLÍTÁST vállal Imre
Bácsi Vegyesboltja a Bu-
dapesti úton (a Lajos utcá-
nál). Megrendelhető min-
den nap a helyszínen,
vagy a 25-21-288/20 mel-
léken regei 6-tól este 6-ig.

CONTACT DEKORÁCIÓS
& REKLÁM GMK Bp. 1161
Hunyadi u. 12. Reklámtáb-
lák, kirakatrendezés, kiállí-
tásrendezés, grafikai mun-
kák. Tel: 1-647-680

JUTKA AJÁNDÉK, VIRÁG megren-
delésre is. Sashalom, Gárda u. 24.
Tel: 18-39-959.
TV-Video szerviz, antennaszerelés,
műholdvevő készülékekhez is, a leg-
olcsóbb műholdvevő rendszer tele-
pítése, engedélyezéssel (max. 4'ta"-
kást tud kiszolgálni). Szerencsés,
16-38-415
DIVATÁRU KISKERESKEDŐD .
GYELMÉBE! 'Dundi-Duó' Női sza-
bóság — extra méretű konfekció!
Ruha, blúz, szoknya, nadrág, nad-
rágszoknya, mellény, blézer készítő-
től kapható! Mátyásföld, Irinyi J. u.
28., az Újszász u. sarkán. A 45,46-os
busz vonalán a Papír utcai megálló-
nál.
Megnyitottuk ITALOKAT ÁRUSÍTÓ
ÜZLETÜNKET a Centenáriumi lakó-
telepen, a Családi ABC mögötti lakó-
házban: Budapesti út 121/c (bejárat
az Orsika tér felől). Kaphatók alföldi
és badacsonyi termelői borok lite-
renként 55 Ft-tól. A választék egri és
tokai borokkal bővült. Ugyanitt gyü-
mölcslevek és szénsavas üdítők.
Nyílva: H-P15-19, Szó. 8-17 Árusí-
tás kizárólag elvitelre!
BŐR- ÉS NEMIGYÓGYÁSZ, KOZ-
METOLÓGUS SZAKORVOS, EGYE-
TEMI TANÁRSEGÉD * Dr. Stehlich

MINDEN, AMI BETŰ!
Üzleti nyomtatványok, szórólapok,
brosúrák, plakátok, újságok, folyó-
iratok, könyvek, stb. szerkesztése,
tervezése, kivitelezése.
Betűszedés, tördelés elektronikával,
nagy felbontású levilágítás, lézer-
nyomtatás.
FERENCI KIADÓ
1631 Bp.Pf.109.
NAGYKER ÁRON megrendelhetők!
Virág, Mosó és illatszerek, Méteráru
textíliák nagy választékban Tel.
ügyelet: hétfőtől péntekig: 8-15-ig,
1408-931
KEDVEZŐ ÁRON megrendelhetők
ballagási csokrok díszítéssel a Jókai
lakótelepnél. 1163 Bp. Őrvezetőu.
22.du.16-20-ig.
TELJES KÖNYVELÉST, adóbeval-
lást, mérleg készítését vállalja meg-
bízható kismama. Kisszövetkezetek,
Kft-k és magánvállalkozók jelentke-
zését várom. Tel: 163-8410
KONTÉNERES ÉPÍTŐANYAG és sitt-
, szemétszállítás — hét végén is.
Bárány Péter teherfuvarozó, Bp. XVI.
Csipkés köz 4. (Cent Itp.) CB alsó 40
704-es hívószám,
yaiyleí:T695:3057704-es- —-
REKLÁMTÁBLÁK KÉSZÍTÉSÉT ol-
csón és gyorsan vállalunk. Egyedi
grafikák, feliratok autóra, kirakatra is
megrendelhetők. Eviccop dekor
XVI.VeresP.u.17/B,tel:163

lálja minden-
nemű épület tervezését. Bene Attila,
Knézits u. 19/A. Tel: 1-836-727
(EGIS)
VERES PÉTER U. 15. sz alatti üzlet-
ben olcsón

ELADÓ
Toli kapa, Hobbi bak, Szoba kondi,
villanykapcsoló, Kompresszor, kül-
téri lámpa, Alumínium hulladék,
Ólomcső, marhabőr, régi típ. vágó-
gép, Bontott faanyag, ablak, ajtó
DUNDI DUÓ ajánlata! Extra méretű
nyári ruhák, szabadidőruhák, pólók,
fürdőruhák, kismama ruhák bő vá-
lasztékban, termelői áron kaphatók!
SEGÍTÜNK ÖNNEK SPÓROLNI! A
nagy sikerre való tekintettel folytató-
dik akciónk! Nálunk minden forintja
többet ér. ABC Áruház, XVI. Mföld,
Perjés u. 2. Vasárnap is nyitva!



- H A P R Ó

Lakás
ingatlan

ELADÓ TISZAROFFON 280
n.öles közművesített üdülőte-
lek 30 nm. nyaralóval + 6 nm.
faház, szőlővel, gyü-
mölcsfával, kétszintes házzal
érvényes építési engedéllyel.
Oláh, 1162 Pál u. 105.

ELADÓ Rákosszentmihályon,
Baross u. 4 szobás családi
ház 573 nm. telken. Új garázs,
raktár (vagy műhely) ipari
áram, parabola van. Jó közle-
kedés. Ár: 4,6 millió. Érdek-
lődni de. 10 után 1-4007-561

KERTES családi házban 80
nm-es külön bejáratú össz-
komfortos lakás kiadó, varro-
dának is alkalmas, 140 kW
ipari energia van. Érdeklődni
lehet hétköznap 9-18 óra kö-
zött. 1163Bp. Lőcsu. 6,

ELADÓ 6 szobás két fürdő-
szobás, alul garázs, műhely,
240 nm-es családi ház 200
n.öl telekkel. Irányár: 12 millió
Ft. Tel: 251-0031

ZÁRTKERTI telek eladó Bp
határán, Csömörön. 220 n.öl
teraszosított panoráma a bu-
dai hegyekre, délifekvésű. Vil-

ÉJJEL-NAPPAL
ABC

XVI. Csömöri u. 55.
Új vezetés,

bő áruválaszték
A nap 24 órájában
azonos árukínálat!

lány az utcában, vízre van le-
hetőség. Ára: 390 ezer Ft. Érd:
napközben 1426-787
XVI. kerületi szövetkezeti
vagy öröklakásra és kézpénz-
re cserélem III. kerületi 410
nm-en 60 nm. 2 szobás, bővít-
hető kertes ingatlanomat.
Postacím: 1631 Bp. Pf. 20.

ELADOM, vagy értékegyezte-
téssel lakátelepi kis lakásra
cserélerruBp-től 30 km-re Tó-
almáshoz közel lévő állandó
lakásnak alkalmas kis nyara-
lómat. Pince, tetőtér, gyü-
mölcsös, víz, villany, műút
van. Megvásárolható tanácsi
is érdekel. Ugyanitt telek is el-
adó. Lombos Endréné Rá-
kosszentmihály Akácfa u. 6.

ELCSERÉLNÉM 52 nm-es
szövetkezeti lakásomat és
600 n.öles panorámás Lovas-
berényi telkemet, 2 szobás
összkomfortos kis telekkel
rendelkező családi házra.
Szabad László Tel: 1-640-219

CINKOTÁN, V idámvásár u.
33. alatt befejezetlen családi
ház nagy telekkel eladó. Ér-
deklődni: Laukó, Nagytarcsa
Múzeum kert u. 11. (este)

SZOMBATHELYI 2 szobás
összkomfortos tanácsi laká-
som hasonló budapestire

J NYÍLÁSZÁRÓSZERVIZj
; Nyílászárók felújítása,;
; készítése, épületasztalos;
; munkák, tökéletesített szí-;
l geteiés beépítése víz ellen;
! isi Szúnyogháló keretek ;
! Üzenet nappal T: 16 05 518 I
• 1162 Hámfa u. 5. ;

Kelemen

FANTASZTIKUS
ANTENNA AKCIÓ!
Postai AM-MICRO 29900 Ft
Budapest 1-2 6900 Ft

A fenti árak az anyagot, a munkadíjat,
és az ÁFÁ-t is tartalmazzák!

Érdeklődni*1-862-146
Dávid Ferenc antennaszerelő

kisiparosnál

cserélném ráfizetéssel XIV-
XVI. kerület előnyben. Érdek-
lődni lehet 1146-403 18 órától
ELCSERÉLEM CSALÁDI HÁ-
ZAM 93 nm.-es másfél szoba
komfortos + egyszoba fürdő-
szoba, előszoba, külön bejá-
ratú. Fűtése: szénkazán. Ké-
rek XVI. kerületben egy más-
félszobás komfortos családi
házat. Árpádföld előnyben.
Komlósi Pál Árpádföld Csűr u.
3.

Állás
munka

MEGBÍZHATÓ, PROFI bedol-
gozó varrónőt jól fizető folya-
matos munkára sürgősen fel-
veszek. DUNDI DUÓ;, Mátyás-
föld, Irinyi J. u. 28. (Újszász u.
sarok). A 45,46-ps busz vona-
lán a Papír utcai megállónál.
VARRÓNŐT keresek varrodai
munkára, 7-15 óra munkaidő-
re. Bp. 1165 Hunyadvár u. 73.
FEHÉRNEMŰ, férfi ingek, stb.
vasalását vállalom. Eppelné
Bp. 1165 Szabadság u. 12.
NŐI SZABÓ képesítéssel sza-
bászati munkát keresek a XVI.
kerület környékén (Sasha-
lom). Értesítés levélben: Ba-
ráth Júlia 1163 Bp. Pesti Határ
u. 26.
OTTHON végezhető bedolgo-
zást vállalnék varrás, gépírás
kizárva. Kvasnyné Bp. 1161
Bercsényi u. 93.
ALKALMI MUNKÁT keresek
magánszektorban, német
alapfok, gépírás és számító-
gép gyakorlattal 200/óra. Más
munka is érdekel. Borbás Ti-
borné 1161 Bp. Baross u. 146.
MEGBÍZHATÓ kőművest és
segédmunkást sürgősen fel-
veszek! Sarkadi, Árpádföld,
Timur u. 95.
ABC ÁRUHÁZUNK szakkép-
zett, gyakorlott eladókat,
pénztárosokat vesz fel. Jó ke-
reseti lehetőséget, kedvező
munkakörülményeket biztosí-
tunk. A munkabéren felül étke-
zési hozzájárulás + vasárnapi
pótlék! Jelentkezés: XVI. Má-
tyásföld, Perjés u. 2. (Újszász
u. sarok)
FIATAL MEGBÍZHATÓ ME-
CHANIKAI MŰSZERÉSZ ál-
lást keres a XIV., XV., XVI.,
XVII. kerület környékén mű-
szerész munkát végző kisip-

parosnál, július hó 1-től. Stip-
sits László, Bp. 1162. Mátyás
király út 38.

A HERMANN OTTÓ Általános
iskola pályázatot hirdet né-
met-magyar vagy német-tör-
ténelem szakos tanári állásra.
Bérezés rendelet szerint. Az
állás elfoglalásának időpontja
1991.aug. 26. Tel: 1635-270

NYUGDÍJAS KARBANTAR-
TÓT-festő, mázoló előnyben-
felveszünk. KÉV-METRO
RSC1162Bp. Csömöri u. 158.

MAGÁNYOS KLUB nagysza-
bású kirándulást szervez a
Cserhátba, jelentkezni lehet
az Aranykacsa étteremben,
Örs vezér tere 2., péntek, va-
sárnap 17-22 óráig, olyan a
hangulat a klubban mint egy
házibulin, minden társaságra
vágyót szeretettel várunk.

EMBERI kapcsolatra vágyik?
Álma most valóra válik. Embe-
ri kapcsolat barát-, és párke-
reső. 1475. Bp. Pf. 310.

KERESEM a Hócipő 89/2,3,5,
7 és 90/1-9, 11,14,15,22,23.
számait. Tel: 13-70-677 (este)

UTÓLAGOS hőszigetelést kí-
vánunk családi házunkon vé-
geztetni. Kérem hozzáértő
vállalat, vállalkozó, kisiparos
ajánlatát. Kelényi Zsolt, 1165
Bp. Papír u. 47.

NAGYFORGALMÚ magántu-
lajdonú zöldség-gyümölcs
üzlet (profilváltás miatt) a Sas-
halmi piacon eladó. Érd: 18
óra után, Pesti Határ ú. 4.
ELADÓ egy 2 éves kuvasz
kan, házórzésre, vagy tele-
pőrzésre egyaránt alkalmas,
nagyon fogós, tenyészthető
minősítéssel. Schmidt József,
1162 György u. 13.
TELEFONKÖTVÉNYT ÁT-
VENNÉK. A XVI. kér. önerős
körzetéből, vagy fővonalas te-
lefon-tulajdonossal, ikresítési
lehetőséget keresek, jó díja-
zással. Tóth, Bp._1631 Pf. 133.
KIADÓ irodának, vagy mű-
helynek családi ház komfor-
tos szuterénje. Ipari áram van.
Fűtés gázzal. Mátyásföld,
Farkasfa u. 26.
GYERMEKFELÜGYELETET
vállal diáklány, megegyezés
szerint. Tel: 1835-344, nap-
közben.
1991. május 19-én vasárnap
a késő esti órákban a Tanács
parkból elveszett egy 5 hóna-
pos drótszőrű tacsKó szuka.
Ismertető jele: farka hátára
görbül, bal első lába fehér, két
hátsó lába beteg. Két éves
kislány keresi kis barátját.
Táskái Ferenc, 1161 Bp. Sán-
dor u. 37/A.
ÁRPÁDFÖLD központi helyén
újság-bazár pavilon bérbea-
dó. Érdeklődni: Menyhért u.
27. „Kuckó" Drinkbár.
COMMODORE 64! Játék-
programok rendelhetők ka-

VASUDVAR
JARABIK KFT.
Szlovák u. 111.

Zártszelvények, víz-, gázcsövek,
lemezáruk, különféle idomanyagok,
huzalok, kerítés fonatok, cement,
mész, műanyagáruk

Közületeket is kiszolgálunk
Házhozszállítást is vállalunk

NYITVA: hétfő-péntek 7,30-16-ig

ÜGYNÖKÖT KERESÜNK autóápolási és háztartás-
vegyi termékeink Pest megye és Budapest Kiskereskedelmi
üzleteibe való terítésére. Kezdőket betanítunk. Gépkocsi szük-
séges. Bérezés jutalékos rendszerben. Jelentkezés 14-16 óra
között. Telefon: 06-28/70-500 DYMOL Vegyi Kft. 2143 Kere-
pestarcsa, Raktár krí. 1. Raktárbázis.

ANYAG ÉSÁRUFORGALOMBAN JÁRATOS, precíz, nem
dohányzó, fiatal MUNKATÁRSAT KERESÜNK felvételre. Szá-

mítógép ismerete előny. Jelentkezés
14-16 óra között. Telefon: 06-28/70-
500 DYMOL Vegyi Kft. 2143 Kistar-
csa, Raktárbázis, Raktár krt. 1.

FODRÁSZ-KOZMETIKUS felvétel Induló „gyermekfodrászatba" T:1838 910

KORREKT Nyomdaipari KFT
Ofszet és Szitanyomás

Könyvek - Prospektusok - Szórólapok

Öntapadó címkék - Ügyviteli nyomtatványok

65 Budapest, Farkosfa u. 52.
Telefon K - CS 8-9 ig 177-4321 +üz. rögzítő
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zettán kedvező áron. Válasz-
boríték ellenében tájékoztatót
küldünk. Címünk: JOY-Szol-
gálat, 1631 Bp. Pf. 161.

HARISNYA-Szemfelszedés
Mátyásföldön. Beadható a
„NETT" Háztartási Boltba
(HÉV állomás mögött), és az
ABC melletti butikba. Cinko-
tán: Baja u. 49. valamint a Sza-
badföld úti BIZARR-BAZAR-
ba, és a Trafikba.

IDEGENNYELV GYAKORLÁS
otthon és olcsón! Levelezzen!
Válaszborítékért ismertetett
küldök! Ugyanitt levelezési,
gépelési munkák (pl. tételek)
angolnyelven is. Szövegszer-
kesztővel, sornyomtatóval.
Somoskői Edit 1162 Bp. Já-
vorfau. 12.

NÉMET FORDÍTÁS gyorsan,
olcsón. Érte megyek, visszavi-
szem. Próbamunka ingyen!
Komlós 1165 Bp. Papiru. 12.

SZOBA-KONYHÁS albérletet
keresek, 2-3 személy részére,
Csömörön, vagy Árpádföl-
dön. „Júliustól" jeligére (H.H.
1631 Bp. Pf. 109.)

Adás-Vétel

ÉPÍTKEZŐK FIGYELEM! Te-
herfelvonó eladó. Simon Ist-
ván, 1162 János u. 78.

BONTÁSBÓL való ablakok el-
adók. XVI. Sasfészek u. 6.

1 db 1200x2100 mm kétszár-
nyú, műanyag bevonatú, fe-
hér, üvegezett ajtó eladó.
Irányár: 8000 Ft. (Építkezés-

HELYI HÍREK
Független Közösségi
Folyóirat
Megjelenik havonta
A szerkesztésben közre-
működik a szerkesztő-
bizottság
Felelős szerkesztő:
SZŐKE KATALIN
Társszerkesztő:
TAKÁCS LÁSZLÓ
A szerkesztőség
postacíme:
1631. Bp. Pf. 109.
Telefon: 18-40-289
(üzenetrögzítővel)
Kiadja a Ferenci Kiadó
Rákosszentmihály,
Hermina út 16.
Felelős kiadó:
FERENCI ZOLTÁN
Egyes példány ára:
14,50 Ft
A nyomdai előkészítés a
kiadó elektronikus rend-
szerén történt az SZKI
Computer Media Rt.
közreműködésével.
Bp. I. Iskola u. 8.
Nyomtatta az Ikarus
Nyomda
XVI. Újszász u. 45.

bői kimaradt), valamint febru-
árban vizsgáztatott teljesen
felújított, platós Zuk. Érdek-
lődni: 16-20 óráig. Szula Pé-
ter, 1161 Bp. Rákóczi u. 152.
IPAR MEGSZŰNÉS miatt víz-
szerelési anyagok, csövek,
szerszámok, szerelvények és
egyéb anyagok olcsón el-
adók. Érdeklődni: este 18
után. Oláh Józsefné, 1162 Bp.
Pál U.-I05.
ÉPÍTŐANYAG maradékok el-
adók! Rövid deszka, 2-3 m
hosszú fagerencák, csempe.
Érdeklődni: Szekeres, Fuval-
lat u. 51. este 6 után, vagy
délelőtt a 1186-990 telefonon.

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ meg-
bízható 3 fázisú betonkeverő
19 ezer Ft-ért eladó. Bp. 1163,
őrmester u. 5.

ELADÓ egy olasz Atala már-
kájú, cross kerékpár, csillag-
villás, teleszkópos, dobfékes.
Irányár: 16 ezer Ft. Diriczi Pé-
ter, Bp. 1162, Diófa u. 123.

ETZ-250 motorkerékpár spor-
tos kormánnyal, idommal, si-
sakokkal, tartozékokkal 16
ezer km-rel sürgősen eladó!
Cím: Vasárnap Bp. XVI.
Bajcsy Zs u. 9. (egésznap)
ELADÓ! 11 éves, 1992. már-
ciusig vizsgáztatott ZUK, csu-
kott tehergépkocsi, garanciá-
j[s motorraj. Ára: 100 ezer Ft.
Érdeklődni: Szitás Lajosné,
1163 Koloss u. 41. VI/89. vagy
1646-844, telefonon du: 16
órától.
ELADÓ 3 szálas ipari Singer
Interlock 55 ezer Ft. Sautek
Sándor, 1165 Bp. Papucsvi-
rág u. 10.
ELADÓ 1 db 4 fejes orsózó
tartozékokkal. Sárközi István,
1162 Bp. Állású. 15.
OTTHONI használatra testfor-
máló fogyasztógépet és vér-
cukor-szintméro gépet ven-
nék. Ugyanitt 20 nm.-es ga-
rázs kiadó. Alpek Istvánná,
Bp. Cinkota, Baja u. 49.

LÉGPÁRNÁS fűnyírógép és
hagyományos forgódobos
Hajdú mosógép eladó. Du:
14-16 óra között. XVI. Bajcsy-
Zsilinszky u. 23.

ELADÓK 8 éves Barkas jó ál-
lapotban 140 ezer Ft. Veterán
Fiat Steyer 150 ezer Ft. Lő-
csös szekér 20 ezer Ft. Nyúl
Dezső, Bp. 1163, Pesti határ
u. 38.
ELADÓ KD rendszámú Lada
2105-ös és egy PD rendszá-

- ÉPÍTŐANYAGOK
- PVC lefolyócsövek

és idomok
- Esőcsatornák
- Kerítésfonatok
- Homok, kőpor

(zsákolva is)
- Műkőzúzalék
- Szigetelőanyagok
Máté Pálné, Bp. XVI.
János u. - Baross u.

sarok
Tel: 1 638 582

mú Skoda 120 L gépkocsi. Ér-
deklődni lehet: hátköznap 16
óra után. Nagy Sándor, Má-
tyásföld, Huszár u. 30.
ÉRTESÍTJÜK Kedves Vásárló-
inkat, hogy augusztus hónap-
ban zárva tartunk, szeptem-
ber 1 -tői új árukészlettel várjuk
önöket. DUNDI DUÓ női sza-
bóság, az extra méret üzlete.
Mátyásföld, Irinyi J. u. 28. (Új-
szász u. sarok)
KAMAZ-hoz motor és alkatré-
szek kaphatók. Árpádföld, Ti-
mur u. 95.
TÖRZSKÖNYVEZETT Bernát-
hegyi kiskutyák egész évben
eladók, fizetési kedvez-
ménnyel is. Előjegyzést felve-
szünk. Bernáthegyi hosszú és
rövidszőrű kan fedez sporttár-
si áron és kölyökért is. Megte-
kinthetők: egész nap Mózsik
Józsefné Rákosszentmihály
Gusztáv u. 44. 1161.

JUTÁNYOSÁN ELADÓ hasz-
nált hűtőszekrény, félautoma-
ta mosógép és aranysárga
színű bontott cserépkályha.
Megtekinthető 10-18 óráig,
hétvégeken. XVI. Georgina u.
20.
ELADÓ EGY TV ÉS EGY TS
rendszámú Wartburg, illetve
Trabant, ugyanitt egy Buda-
pesttől 30 kilométerre lévő te-
lek is. Érdeklődni: 1-695-
333/3427, 15-16 óráig. Poz-
derka Gábor.

D A T A M A X
kisszövetkezet

VÁLLALJA
DIPLOMAMUNKÁK,
DOKUMENTÁCIÓK,

STB. KÉSZÍTÉSÉT
VENTURA SZÖVEG-
SZERKESZTŐVEL
XVI. Csömöri út 90.

Tel: 1-838-470

Mese a Kereskedőről
és a rakoncátlan kuncsaftról

— Ha a történetben szereplő cég magára ismerne,
az nem a véletlen műve. —

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Vevő.
Ez a Vevő elhatározta, hogy vesz az előszobájába
egy szép cipős-szekrényt.

Be is ment a ... kft. Rákosi úti boltjába. Ennek a
boltnak rendszeres vásárlója volt, itt szokott venni
kisbútort, lakáskiegészítőket, játékokat. Megrendelte
a kis szekrényt, egyúttal félrerakatott néhány játékot
a gyerek születésnapjára.

A bútort határidőre ki is szállították, csakhogy elfo-
gadhatatlan minőségben. Még fogott a rámázplt fes-
ték, a polcokat pedig tenyérnyi sérülések rútították.
A Vevő természetesen nem vette át a selejtes árut,
hanem visszaküldte a boltnak.

Időközben megtudta, hogy az általa megrendelt
játékokat máshol olcsóbban megkapja. Lelkiismere-
tes vásárlóhoz méltóan tehát ismét fölkereste az
említett üzletet, és bejelentette, hogy ezúttal nem kéri
a félretett játékot. A Kereskedő válasza gyors és
meglepő volt:

— Többé be ne tegye ide a lábát! Mindenki tud itt
a maga dolgairól.

Vevőnk kérdésére a Kereskedő nem részletezte,
hogy milyen „dolgairól" tudnak, viszont rövid úton
kiutasította a boltból.

Itt a vége, fuss el véle!

TANULSÁG: így jár minden rakoncátlan vevő,
aki van olyan pofátlan, és ragasz-
kodik ahhoz, hogy a pénzéért jó
minőségű árut kapjon.

LÁBJEGYZET: 1. Ilyen intézkedések állnak ma
Magyarországon a „minőségvéde-
lem" szolgálatában. A tipikus ma-
gyar intézkedések a tipikus ma-
gyar „minőséget" védik.
2. Mindannyian úgy gondoltuk,
hogy a kapitalizmusban majd nem
a vevő lesz a boltért, hanem fordít-
va. Ez — úgy tűnik — még nem AZ
a Kapitalizmus.

László Béla

Hirdessen aprooan
Nálunk ingyen van!

Hirdetés szövege:
(Nyomtatott betűkkel, olvashatóan)

i

A hirdetést feladó neve:

cím'

1
1
1

J
1
1

1
1

A hirdetés szövegét kérjük levélben eljuttatni a szerkesztó'ség postacímére (Helyi Hírek
1631 Bp. Pf. 109.), vagy átadni a Jókai úti postahivatal Hivatali Kézbesítés ablakánál.|
Elfogadunk telefonon bediktált apróhirdetéseket is a 18-40-289 telefonszámon.

? (A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy az érdekelt sértő vagy az etikai normákba ütköző szövegek ;
.V megjelentetésétől elzárkózzon.) g



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 szolgáltatásunkkerületieknek: ingyenes házhoz szállítás 18-38-493

LOMTALANUL
Ez a lomtalanítás tisztára olyan mint a megvaló-
sult kommunizmus: mindenki tesz bele képessé-
gei szerint, és vesz belőle szükségletei szerint.

Eljő a nap — én is kiteszem
a magamét. Te jó Isten, mit
küszködtem ezzel az öreg for-
gódobos mosógéppel, míg ha-
zahoztam. Nagyon megtetszett
vagy öt éve, gondoltam csiná-
lok belőle hőlégbefúvós fehér-
nemű-szárítót (amint lesz egy
kis időm), hogy fog örülni neki
az asszony. Három éve nekigu-
rult a trágyaszállító lovaskocsi,
akkor kicsit tönkrement, de
még mindig ki lehetett volna ja-
vítani. Mostanra nagyon össze-
rozsdált, mindene elveszett,
beálltak a csapágyak is—visz-
lát mosógép. Zutty!

Egy időben hűtőgép-moto-
rokat gyűjtöttem, meg hőfok-
szabályzókat. Megtetszett az
amerikai hőszivattyús fűtési
rendszer. Simán meg lehet vele
takarítani 30-40 százalék fűtési
költséget... Miután bütykölés
közben az utolsó hőfokszabá-
lyozó is ezer darabra repült, rá-
jöttem, hogy a kapcsolót a mi-
nuszos hőzónából sosem fo-
gom átprogramozni a pozitív
zónába. A hűtőgép-motorok
egy része rázott, másokból a
legkisebb billentésre konzisz-
tens olaj folyt, az áram meg

olyan drága lett, hogy az egész
hőszivattyús ötletnek annyi.
Zutty!

Kerekek, vázak, ülések, kor-
mányok — de szép gyermeki
járműveket lehetne ezekből
barkácsolni. Mit jártam, míg
összegyűjtöttem őket. Különfé-
le csodákat szándékoztam ké-
szíteni gyermekeimnek (amint
lesz egy kis időm). Sajnos a
gyermekek gyorsabban nőttek,
mint a szabadidő-készletem.
Viszlát kerekek, vázak, ülések,
kormányok — zutty!

Repedt radiátor... Vajon mi a
bánatnak hoztam én ezt haza.
De dög-nehéz vagy! Zutty!

Stb, stb, stb, stb — zutty!
Amint ezzel meglettem, ne-

jem kihirdette nekem az általa
alkotott helyi rendeletet a kü-
lönféle lomok ingatlanunkra tör-
ténő behozataláról. Eszerint:

A lomok ingatlanra történő be-
hozatalát 49 % vám terheli, a
belépést követően erre rakódik
még 25 % Áfa.

2.§
Ha azt nyilatkozom, hogy az a
lom tiszta főnyeremény, akkor
a behozatalt további 20 % nye-
remény-illeték terheli.

3.§
A vám, adó és illeték alapját a
lom Schwacke katalógusbeli
ára alapján kell megállapítani,
a mindenkori új érték szerint

4.§
Jelen rendelet a kihirdetése
napján lép hatályba, megszegő-
ivel szemben a Kupa-progra-
mot kell alkalmazni.
(Sodrófával kupán!)

Ferenci Zoltán

Helyi dumák
— De csicsa! Fáj rá mind a 32
fogam (mínusz Áfa, SzJA, Vá-
nya, Tébé — most már stim-
mel!).
Közbizonytalansági alapítványt
hoztak létre a kerületi bűnözők
a bűnelkövetés tárgyi és sze-
mélyi feltételrendszerének javí-
tására. Az alapítványból finan-
szíroznák azt a pokolgépet,
melyet a bosszantóan aktív
Szent Mihály rendőrőrsre kí-
vánnak ünnepélyesen elhe-
lyezni.

ötös lottószámok eladók. Ér-
deklődni „Múlt heti" jeligére a
szerkesztőségben.

Gyógynövény-
bolt

Jókai u. 2.

NYITVA: 9-1 9-ig

F
E

EXKLUZÍV
MENYASSZONYI

RUHÁK
különleges választéka

V. Haris köz l/A.
Telefon: 11 79 883

„NIVEX" Autóügynökség
Bp. XVI. János u. 175.
Telefon: 252-4288/34.

Hétfőtől-péntekig 9-18 óráig.
Szombat, vasárnap 8-15-lg

S Z A B A D P I A C

megfeleli
ÍVI.
szünkből is elv

KEDVEZMÉNNY^^

VIDEÓ SZERVIZ
Parabola javítás,

szerelés Minden típu-
sú színes TV javítás

Nyugati TV
kétnormásítás

NYITVA: H-P 8-17-ig
Bp. XVI. Rákosi út 44.

Tóth László

TV- szerviz
Árpádföldön
* * •$ s i * ü x « s fi z s í> a •» * s « x sj & m

Szovjet TV szakszervize
szines és fekete-fehér

TELEVÍZIÓK JAVÍTÁSA

Paulovics Ferenc
Árpádföld, Formás u. 5.

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 !

Mindenféle gázkazán (cirko), vízemelegítő, 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-MŰSZAKI BOLT
XVI. Sashalom, Veres P. u. 73. Telefon: 16-31-442
Anyagbeszerzést és házhoz szállítást rövid határidőre vállalunk

'NYITVATARTÁS:
Hétfőtől szerdáig:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

8-16 óráig
8-17 óráig
8-15 óráig
8-12 óráig

l



nkormányzati
HírekA XVI. kerületi

Polgármesteri Hivatal
INGYENES

HIVATALOS LAPJA

1. évfolyam 6. szám 1991, Június Megjelenik havonta
--,_ ___ : i. ^ :__ : ^'

Az óvodai, bölcsődei felvételek rendjéről
Jóllehet régi jogszabályokról van szó, mégis ér-

demes ezeket felidézni, hiszen a kerületben egy
ideje a felvételek során tudomást sem vettek ezen
rendeletekről. (Ennek anyagi kihatásai kiszámol-
hatok a lent közölt táblázatból, a bölcsődékbe
ugyanis százas nagyságrendben járnak óvodás
korú gyermekek.)

A bölcsődékre vonatkozó előírások a követke-
zők:
—Bölcsődébe tizenhat hetes, kivételesen hat he-
tes kortól a harmadik év betöltéséig vehetők fel
azok a gyermekek, akiknek mindkét szülője (gon-
dozója) munkaviszonyban, tagsági viszonyban áll,
illetőleg a gyermek otthoni gondozását egyéb ok-
ból nem tudják biztosítani.
—Ha az anya tartós betegsége miatt nem áll mun-
kaviszonyban, gyermeke kivételesen vehető fel a
bölcsődébe.
— A GYED-en, GYES-en lévő szülő gyermekének
bölcsődei ellátására csak indokolt esetben van le-
hetőség. A szülő írásbei kérelmét a Polgármesteri
Hivatalban bírálják el.

Az óvodai felvételek rendjére a következő sza-
bályok vonatkoznak:
—Óvodába az a gyermek vehető f el, aki harmadik

életévét az adott év augusztus 31. illetve decem-
ber 31. napjáig tölti be, és felvételét az óvodai fé-
rőhelyek száma lehetővé teszi.
— Az új gyermek fogadása szeptember 1 -tői fo-
lyamatosan történik. Óvodába szeptember 1 -ét
követően folyamatosan kell felvenni a kiscsopor-
tos gyermekeket is.
— Bölcsődében csak az a három évet betöltött
korú gyermek maradhat, akit a bölcsődei orvos és
pszichológus nem nyilvánít óvodaérettnek.
—a GYES-en, GYED-en lévő szülők csak félnapos
óvodai ellátást igényelhetnek. Indokolt esetben a
szülő írásos kérelmére az egész napos ellátás
igénybevételének lehetőségéről a Polgármesteri
Hivatal dönt.
— Az óvodai egész napos ellátás igénybevétele
IndokoltaGYED-en, GYES-en lévőszülő esetében
akkor, ha saját háztartásában 3 vagy több gyer-
meketnevel.es erről írásban nyilatkozik. Akét leg-
kisebb kivételével a xoobi gyermek egész napos
óvodaiellátásra minden különkérvény nélkül jogo-
sult.
— Óvodai nevelésre kötelezett az a gyermek, aki
a tanköteles életkort a következő tanévben eléri.

A XVI. kerületi óvodák és bölcsődék vezetői a
jegyző utasítása értelmében a felvételeknél a leír-
tak értelmében kötelesek eljárni.

Mennyi támogatást kapnak a gyermekintézmények?
Sokat hallani arról, milyen mértékben támogatják az önkormányzatok a gyermekintézményeket. Ma-

gyarázkodás helyett közreadjuk az elmúlt évi és az idei adatokat, melyek tanulmányozásával pontos
képet lehet alkotni a központi költségvetési és a pótlólagos helyi támogatás mértékéről.

1 990. évi tényszámok:
Összes költség

ezer Ft-ban
Bölcsőde
Óvoda
Általános iskola
+ napközi
Összesen::

49368
86882

250 987
387 237

Egy főre eső költség

Bölcsőde
Óvoda
Általános Iskola
+napközi

1991. évi adatok
Költségvetési Állami Önkormányzati

tervszámok költségvetési pótlólagos
támogatás

(Ft/fő) (Ft/fő)
Bölcsőde
Óvoda
Általános Iskola
+ napközi

(Ft/fő)
1Í2350

50900

támogatás
(Ft/fő)

2850
15000

támogatá
(Ft/fő)

109500
3S 900

45200 30000

Tervezett
gyermek
létszám

460
2000

625315200
Összesen:

Összes központi költségvetésitámogatás:
Gyermekintézmények összes támogatása:

A jelentős összegű támogatás ellenére az önkormányzatnak nincs szándékában
okok miatt bezárni valamely gyermekintézményt.

Tényszám
113200

44400

37800

Összes
önkormányzati

támogatás

50 370 000
71800000

95045600
217215600
218901000
426116600

kizárólag gazdasági

GYERMEKNAPRA

Gyermeknap alkalmából társasjátékot kaptak
ajándékba a kerület mostoha anyagi körülmények
között élő általános iskolás tanulói Palotás János

országgyűlési képviselőtől és a TRENDIMPEX Kft-
től. A gyerekek kiválasztásában és a technikai le-
bonyolításban Csáki Gyuláné és Babay Gézánó, a
Polgármesteri Hivatal munkatársai, valamint az Is-

kolák gyermekvédelmi felelősei segítettek. Ké-
pünkön: hat megajándékozott a 98-ból és Varga
László iskolaigazgató.

Közel félezer állampolgár jött el a XVI.
kerületi képviselőtestület első közmeghall-
gatására. Sokan a termen kívül rekedtek,
s a gyenge hangosítás miatt nem tudták
nyomon követni a kérdéseket és a vála-
szokat. (Ezúton kérünk ezért elnézést, már
intézkedés tőrtént, hogy ez máskor ne for-
dulhasson elő.) A késő estébe nyúló köz-
meghallgatáson számos kérdés napirend-
re került, s az elhangzott állampolgári vé-
lemények sokat segítenek az önkormány-
zat munkájában.

ADOMÁNY
A RÁSZORULTAKNAK

Karitatív adomány érkezett a rákos-
szentmihályi Szent Imre lelkészségre
Olaszországból. Ruhaneműt, cipőket és
tejport adományozott a Salvator Nővérek
római Anyaháza a XVI. kerületi rászorul-
taknak.

FŐtisztelendő Ormai Imre esperes-plé-
bános és Treer András alpolgármester
megállapodást kötött az adomány szét-
osztásáról: az Önkormányzat e célra má-
jus 25. és július 31. között használatba
adja az Újszász utcai volt szovjet laktanya
egyik helyiségét. A rászorultakat személy-
re szóló levélben értesítik az adományo-
zásról.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
ingyenes hivatalos lapja
Főszerkesztő: dr. Bánkúti Antal
Felelős szerkesztő: Szőke Katalin
A szerkesztőség postacíme:
1631 Bp. Pf. 1. Telefon: 2524-888/150 m.
Kiadja a Ferenci Kiadó
1162 Bp. Hermina út 16.



Önkormányzati Hírek

Önsegélyező Családsegítő, avagy egy visszavont határozat krónikája
Május 7-én az Önkormányzati Képvi-

selőtestület egyhangúlag megszavazta,
hogy saját nevében beadja azt a pályá-
zatot, melyet a XVI. kér. Család- és Ifjú-
ságsegítő Egyesület készített, és e célra
felajánlott (kérték, hogy az Önkormány-
zat pályázzon, mert így „több az esély a
sikerre"). A pályázatot a Népjóléti Mi-
nisztérium írta ki, 5 000 000 Ft összegig.
Május 14-én a közben felmerült tények
hatására a Képviselőtestület három fős
ad hoc bizottságra bízta a döntést, hogy
visszavonja-e a 7-i határozatot. Másnap
az ad hoc bizottság egyhanglag úgy
döntött, hogy nem pályázunk:, a 7-i ha-
tározatot érvénytelenítettük. Úgy érez-
zük, hogy a történtek hátterét köteles-
ségünk megvilágítani: következzen te-
hát az események részletes leírása.

1990. december: Megjelenik a
Családsegítő Egyesület újságjának (Lét-
lap) első száma: benne kurta-furcsa táma-
dás az alpolgármester ellen, mert egy hó-
napon belül nem alakított ki kész szociális
koncepciót.

1991. Január: A Lét-lap második
száma elferdített-kicsavart interjúk fel-
használásával támadja az Egészségügyi-
szociális Bizottság tagjait: kétségbevonja
hozzáértékünket.

Március 20: Egészségügyi-Szociá-
lis Bizottság ülése: Martonné Tamás Márta
(a Családsegítő egyesület vezetője) meg-
hívottkéntvesz részt, ismerteti a Családse-
gítő tevékenységét. Utal a majdani pályá-
zatMehetőségekre.

Április eleje: Martonné elmondja a
Bizottság elnökének (Horváth Erika) a pá-
lyázati lehetőségeket: Családsegítő Köz-
pont, Krízisotthon, Népkonyha (a Népjóléti
Minisztérium írta ki, 5 000 000 Ft-ra lehet
pályázni). A pályázati kiírást nem mutatta
meg.

Április 10: A Bizottság elfogadja
éves munkaprogramját. A Krízisotthont és
a Népkonyhát nem tartja kívánatosnak a
kerületben, mert idevonzaná a főváros haj-
léktalanjait; ez ki is marad.

Április 23: A Képviselőtestület elfo-
gadja a Bizottság éves programját.

Április 24: A Bizottság ülésére Mar-
tonné elhozza a Családsegítő Központ-
pályázat tervezetét (Koncepció). Nem mu-
tatja be a pályázati feltételeket, és nem
mondja el, hogy az ötmilliós pályázat
ugyanennyi önrészesedést kíván. A Krí-
zisptthon- és Népkonyha-pályázatot is át-
adja, de ezeket változatlanul nem tartjuk
kívánatosnak. Abban a hitben, hogy ez
nem kerül pénzünkbe, a Családsegítő
Központ-pályázatban való részvételt tá-
mogatjuk (az ülésen munkám miatt nem
voltam jelen).

Május eleje: IV. 15-i dátummal meg-
jelenik a kerületi „ellenzéki kerekasztal"
nyílt alapítólevele. Első aláíró a Családse-
gítő nevében Martonné. A levél azt állítja,
hogy az Önkormányzat elszakadt a lakos-
ság tömegeitől, akiket az aláíró egyesüle-
tek és (az önkormányzatba be nem jutott)
pártok képviselnek. Az aláírók „igénylik,
kérik, követelik" a beleszólást a kerület
ügyeibe, mert szerintük ehhez egyébként

nem jutnak hozzá (pl. Martonné sem tudott
beszélni a Bizottsággal, csak amikor
akart....).

Május 7: Képviselőtestületi ülés. Hor-
váth Erika a sürgősségre való tekintettel
(V. 15. a határidő) szóban előterjeszti a
pályázat ügyét: a Családsegítő részéről
jelen van Mártonná és Prém János (a pá-
lyázat témafelelőse). Szerintük azért kell
az önkormányzatnak a saját nevében pá-
lyázni, mert így nagyobb az esély a sikerre.
Tóvárosi tanácsnok és több képviselő
megkérdezi, hogy ha megkapjuk a pályá-
zott összeget és létrehozzuk a Családse-
gítő Központot, az miből fog működni
1992-ben? Mostani helyzetünkben ugyan-
is nem tehetünk biankó anyagi ígéreteket.
Martonné válasza: jövőre újra lehet pá-
lyázni; az önkormányzatnak (ezt több kér-
désre is kihangsúlyozza!) ez egy forintjá-
ba sem kerül. Ismét nem szólnak az 50
százalékos önrészről, ami a pályázati fel-
tételekben szerepel! Én felteszem azt a
kérdést, hogy miért vesz részt a Családse-
gítő a fent említett „kerekasztalban", ha az
önkormányzattal folyamatos munkakap-
csolatban van? Érdemi választ nem ka-
pok. Végül a Testület egyhangúlag' meg-
szavazza, hogy megpályázzuk a Család-
segítő Központ létrehozását az Egyesület
által elhozandó teljes anyaggal (a Bizott-
ság korábban a költségvetést is tartalma-
zó pályázati adatlapot csak üresen kapta
meg). A szavazás előtt többször leszögez-
zük; hogy pénzt nem tudunk adni, csak
helyiséget (Martonné megerősíti, hogy
nem is kell pénz).

Május 14: Képviselőtestületiülés, 16
órakor. 16.10-kor érkezik Martonné a pá-
lyázat teljes anyagával (beadási határidő:
másnap!), amelyet leteszi a polgármester
titkárnőjének asztalára. Treer András al-
polgármester óvatos természetű: azonnal
megnézi, és néhány képviselőnek is meg-
mutatja. Elszörnyedünk. A már kitöltött
adatlapon (beadó: XVI. kér. önkormány-
zat—XVI. kér. Családsegítő) másfél milli-
ós „saját erő", és négymilliós értékű ingat-
lan bevitele szerepel! Továbbá a „jövő évi
működés pénzügyi fedezete biztosított
központi + önkormányzati forrásból" (ezek
aránya nincs beírva)! A krízisotthon és
népkonyha is a koncepció része. Tizenkét
főállású dolgozó, videó, kamera, számító-
gép, adatbázis, stb. van felírva, és a költ-
ségvetés ehhez képest igen szűkös (utó-
lag nyilván a pályázónak — nekünk! —
kellene kipótolni...). A Testület ezek halla-
tára egyhangúan méltatlankodik (enyhén
szólva), majd úgy dönt, hogy megbíz egy
ad hoc bizottságot, melynek feladata más-
nap tisztázni a dolgot és dönteni, hogy
pályázzunk-e, vagy sem.

Május 15: Az ad hoc bizottság (Cse-
ke József- Oktatási Biz., Tóvárosi Károly
— Gazdasági Biz., Dr. Büki Tamás — Eü.-
Szoc.Biz.) felhívja a témafelelős Prém Já-
nost, és utánanéz a pályázati feltételek-
nek. Kiderül, hogy a pályázatot megváltoz-
tatni nem lehet, mert akkor a feltételeknek
már nem felelne meg. A meghívott szakér-
tők és az ad hoc bizottság egyhangú vé-
leménye alapján megszületik a részlete-

sen megindokolt döntés: így nem adjuk be
a pályázatot. Ha akarja, adja be a psalád-
segítő a saját nevében, és a mi anyagi
kötelezettségvállalásunk nélkül.

Május 21: Közmeghallgatás a pol-
gármesteri hivatalban. -Simon István, a
KDNP kerületi elnöke (és a „kerekasztal"
levelének egyik aláírója) megkérdezi,
hogy miért utasította el a Testület a pályá-
zatot, ha egyszer már megszavazta? Hát
nincs szükségünk ingyen ötmillióra? Rész-
letes válaszunk után kiderül, hogy őt is
félretájékoztatták: a pályázati koncepció
felét kapta meg az Egyesülettől, és ezen
sem volt rajta a pályázat költségvetése, így
az önkormányzat nevében vállalt anyagi
terhek sem. Simon úrnak adunk egy teljes
példányt, ezután az a véleménye, hogy őt
is becsapták...

Május 23: Mentálhigiénés konferen-
cia a Péterfy Kórházban; résztvevő pl. Dr.
Rauschburg Jenő is. Martonné az egyik
meghívott hozzászóló. Keményen támad-
ja az önkormányzatot és az Egész-
ségügyi-Szociális Bizottságot: szerinte
pártérdekek érvényesülnek, és a székek-
ben nem hozzáértő, alkalmatlan emberek
ülnek, emiatt haldoklik a Családsegítő. A
támadásra a fent leírtak vázlatos ismerte-
tésével válaszolok (néhány hallgatónak le-
esik az álla a csodálkozástól). Martonné
viszontválasza, hogy ezt inkább egymás
között beszéljük meg — ez a konferencia
után meg is történt, de semmi újat nem
tudott mondani...

Eddig a történet. Milyen következtetése-
ket vonhatunk le? Az Önkormányzat és az
Egészségügyi-Szociális Bizottság majd-
nem nagyot hibázott. Sajnos be kellett lát-
nunk, hogy még a humanitárius szerveze-
tekben sem bízhatunk meg feltétel nélkül,
mindig maximálisan óvatosnak kell len-
nünk (ez elég szomorú...). A május 7-i
ülésen az egész Testülettel sikerült elhitet-
ni, hogy a pályázat és az ötmillió nem kerül
semmibe; senki sem kérte el a pályázati
feltételeket. Végül ezt a hibát kijavítottuk,
mert azért semmit nem írunk alá olvasatla-
nul, még ha igyekeznek is úgy hozni egy
anyagot, hogy ne jusson idő az átnézésé-
re.

Nem akarunk és nem is fogunk helyi
adókat kivetni csak azért, mert egyesek
ilyen módon költenék el a kerület pénzét,
és ilyen ügyekbe ugratnák be az önkor-
mányzatot !

A másik oldalt nem kívánom minősíteni,
bár Ferenci Zoltán képviselőtársam már
bemelegítette a vádlottak padját egy saj-
tóperben. Elgondolkodtató azért, hogy
egy emberbaráti célú szervezet folyama-
tosan csak politizál.... Az pedig enyhén
szólva érthetetlen, hogy vezetőik miért
hallgatták el a testületi ülésen azt, hogy
mennyibe kerülne ez a kerületnek. Hogyan
lehetett a pályázat végső tartalma szöges
ellentétben azzal, amit Martonné a testület
előtt előadott?

Egyébként a „kerékasztal" alapítói közül
már többen visszaléptek. A Családsegítő
Egyesület ezt nem tette meg...

Dr. Büki Tamás
képviselő
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Önkormányzati Határozatok
144/1991. sz. határozat
A képviselőtestület ülésének napirendjét az

alábbiakban határozza meg:
1. Javaslat a képviselőtestület előterjesztései

benyújtásának, valamint rendeletalkotásának sza-
bályzatára.

2. Tájékoztató a Budapest XVI. kér. Jókai u. 4.
számú épület bérbeadásáról, (szóban)

3. Beszámoló az apparátus átszervezéséről,
(szóban)

4. Javaslat a XVI. kér. Családsegítő Szolgálat
létrehozásával kapcsolatos pályázat benyújtásá-
ra.

5. Tájékoztató a Köztársasági Megbízottnak a
kerületi önkormányzati testület döntéseit érintő
törvényességi tapasztalatairól, (szóban)

6. Kérelem felterjesztése Rajkai Zsolt államtit-
kárhoz a DHCS ingatlanokon a telefonhálózat fej-
lesztése érdekében.

7. Polgármesteri tájékoztató.
—közmeghallgatás bejelentése.
8. Képviselői kérések, bejelentések.
Javaslat a képviselőtestület előterjesztései be-

nyújtásának, valamint rendeletalkotásának sza-
bályzatára.
Előadó: Dr. Bánkuti Antal jegyző

145/1991. sz. határozat
A képviselőtestület az előterjesztések benyújtá-

sának, valamint a rendeletalkotásra vonatkozó
Szabályzata tervezetének I/3./ pontját az alábbi
kiegészítéssel hagyja jóvá:

J/3./A Polgármesteri Hivatal szervezeti egysé-
ge által készített előterjesztéseket a jegyzővel lát-
tamoztatni kell, s ezt követően a téma szerint ille-
tékes bizottság soron következő ülése elé kell
terjeszteni. E bizottsági ülésre meg kell hívni az
előterjesztőt, a jegyzőt, valamint szükség esetén a
témában érintett, a kerületben működő, jelentős
szerepet betöltő gazdálkodó szervezetet, és ér-
dekképviseleti szervezetet, s erről az ülésről készí-
tett jegyzőkönyvet mellékelni kell az anyaghoz."

146/1991. sz. határozat
A képviselőtestület az előterjesztések benyújtá-

sának, valamint a rendeletalkotásra vonatkozó
Szabályzata tervezetének II/8./ pontját az alábbi
módosítással hagyja jóvá:

JI/8./A képviselőtestület által elfogadott rende-
let kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Közzété-
tele az önkormányzati Hírek című időszakos kiad-
ványban, valamint a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodájában található példánnyal történik.
Az önkormányzati Hírek az önkormányzat hivata-
los kiadványa."

147/1991. sz. határozat
A képviselőtestület az előterjesztések benyújtá-

sának, valamint a rendeletalkotásra vonatkozó
Szabályzata tervezetének H/11./ pontját az alábbi
módosítással hagyja jóvá:

„H/11./ A hatályos önkormányzati rendeletek
naprakész állapotban való nyilvántartásáról a
jegyző által megbízott személy gondoskodik."

148/1991. sz. határozat
A Budapest Főváros XVI. kerületi önkormány-

zat képviselőtestülete — a vitában elhangzott és
megszavazott módosítások és kiegészítések fi-
gyelembevételével megalkotja;

„A Budapest Főváros XVI. kerületi önkormány-
zat képviselőtestülete előterjesztései benyújtásá-
nak, valamint rendeletalkotásának Szabályzata"-!.
Tájékoztató a BudapestXVI. kér. Jókai u. 4. számú
épület bérbeadásáról, (szóban)
Előadó: Dr. Bánkuti Antal jegyző
Beszámoló az apparátus átszervezéséről, (szó-
ban) Előadó: Dr. Bánkuti Antal jegyző
Javaslat a XVI. kér. Családsegítő Szolgálat létre-
hozásával kapcsolatos pályázat benyújtására.
Előadó: Horváth Erika Eü.-szoc. biz. elnök

149/1991. sz. határozat
A képviselőtestület a Népjóléti Minisztériumhoz,

XVI. kér. Családsegítő Szolgálat létrehozásával

kapcsolatos pályázat benyújtásával egyetért.
Tájékoztató a Köztársasági Megbízottnak a kerü-
leti önkormányzati testület döntéseit érintő törvé-
nyességi tapasztalatairól, (szóban)
Előadó: Dr. Bánkuti Antal jegyző
Kérelem felterjesztése Rajkai Zsolt államtitkárhoz
a DHCS ingatlanokon a telefonhálózat fejlesztése
érdekében.
Előadó: Treer András alpolgármester

150/1991. sz. határozat
A képviselőtestület felhatalmazza az Alpolgár-

mestert arra, hogy terjesszen elő kérelmet Rajkai
Zsolt államtitkárhoz.

A kérelem indokaként hívja fel a figyelmet arra,
hogy a DHCS ingatlanokon a vállalkozások dina-
mikus beindításának megteremtése az infrastruk-
túra fejlesztése nélkül nem oldható meg.

Ennek megteremtéséhez nélkülözhetetlen a te-
lefonhálózat fejlesztése, amelynek kiépítéséhez a
Minisztérium részéről szükséges támogatás meg-
adását a képviselőtestület nevében kezdemé-
nyezze.
Polgármesteri tájékoztató.
— közmeghallgatás bejelentése.
Képviselői kérések, bejelentések.

151/1991. sz. határozat
A képviselőtestület felkéri Vég Gábort, mint a

kerület küldöttjét, hogy a Fővárosi Közgyűlés ülé-
sén ismertesse a testületnek a világkiállítással kap-
csolatos állásfoglalását.

152/1991. sz. határozat
A képviselőtestület — a javasolt 5. és 7. napi-

rend kivételével — ülésének napirendjét az aláb-
biakban határozza meg:

1. A 258/1990. és a 265/1990. sz. VB. határoza-
tok hatályon kívül helyezése.

2. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő
építési telkek elidegenítésre való kijelölésére és
ármegállapítására.

3. Ovezetátsorolás.
4. Szovjetek által használt, magyar beruházás-

ként épült épületek közösségi hasznosítása.
6. Tájékoztató a Bp. Főv. XVI. kér. önkormány-

zat 1991. évi költségvetésének l. negyedévi hely-
zetéről.

8. Polgármesteri tájékoztató.
9. Képviselői kérések, bejelentések.
153/1991. sz. határozat

A képviselőtestület a javasolt 5. napirendi pont
— „Javaslat a belterületi állami tulajdonú ingat-
lanok mezőgazdasági hasznosításával kapcsola-
tos bérleti díj megállapítására" —tárgyalásával
egyetért.

154/1991. sz. határozat
A képviselőtestület a javasolt 7. napirendi pont,

— Javaslat a Környezetvédelmi Bizottsági tagok
megválasztására" — tárgyalásával egyetért.
A 258/1990. és a 265/1990. sz. VB. határozatok
hatályon kívül helyezése.
Előadó: Dr. Sátrán Erzsébet lg.oszt.vez.

155/1991. sz. határozat
A képviselőtestület a 258/1990. sz. VB. határo-

zatot, amellyel Szénássy Zoltánt és nejét Bp. IV.
kér. Hajó u. 25. IV. em. 8. szám alatti lakosokat a
Bp. XVI. Névtelen u. 117 704/30 hrsz ingatlan
vevőjéül jelölte, valamint a 265/1990. sz. VB. hatá-
rozatot, amellyel Nagy Józsefet és nejét Bp. XVI.
Diófa u. 124. sz. alatti lakosokat a Bp. XVI. Rozsos
u. 117 704/42 hrsz. ingatlan vevőjéül jelölte, hatá-
lyon kívül helyezi.

Utasítja a Jegyzőt, hogy a szükséges intézke-
dést tegye meg.
Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő épí-
tési telkek elidegenítésre való kijelölésére és ár-
megállapítására.
Előadó: Dr. Sáfrán Erzsébet Ig.oszt.vez.

156/1991. sz. határozat
A képviselőtestület az alábbi telekingatlanokat

elidegenítésre kijelöli;

117 704/16, /30, 741, /42, /44. /60, /63, /67, (73,
174, /80, és az ingatlanok induló vételárát 7000
Ft/n.ölben állapítja meg. Az ingatlan vevőjéül a
képviselőtestület azt jelöli ki, aki az induló vételár-
hoz képest a legkedvezőbb ajánlatot teszi.

Utasítja a Jegyzőt a szükséges intézkedés
megtételére.
övezetátsorolás.
Előadó: Dr. Sáfrán Erzsébet lg. oszt. vez.

157/1991. sz. határozat
A képviselőtestület a Bp. XVI. kér. Somkut u.

116 356 és a 116 357 hrsz-u ingatlanokat 34-es
övezetből 05-ös építési övezetbe sorolja át.

Utasítja a Jegyzőt a szükséges intézkedés
megtételére.
Szovjetek által használt, magyar beruházásként
épült épületek közösségi hasznosítása.
Előadó: Fekete Gábor polgármester

158/1991. sz. határozat
A képviselőtestület a szovjetek által használt,

magyar beruházásként épült épületek közösségi
hasznosítására, a Tárcaközi Bizottság felé tett ja-
vaslattal egyetért.
Javaslat Környezetvédelmi Bizottsági tagok meg-
választására.
Előadó: Szakács Gábor biz. elnök

159/1991. sz. határozat
A képviselőtestület a Környezetvédelmi Bizott-

ság tagjául Póka Máriát jelöli.
160/1991. sz. határozat
A képviselőtestület a Környezetvédelmi Bizott-

ság tagjául Benedek Józsefet jelöli.
161/1991. sz. határozat
A képviselőtestület a Környezetvédelmi Bizott-

ság tagjának Póka Máriát megválasztotta.
162/1991. sz. határozat
A képviselőtestület a Környezetvédelmi Bizott-

ság tagjának Benedek Józsefet megválasztotta.
Javaslat a belterületi állami tulajdonú ingatlanok
mezőgazdasági hasznosításával kapcsolatos bér-
leti díj megállapítására.
Előadó: Tóvárosi Károly Gazd. Biz. elnök

163/1991. sz. határozat
A képviselőtestület a belterületi, állami tulajdo-

nú, mezőgazdasági művelésű ingatlanok bérleti
díját 9 Ft/nm./évben állapttja meg.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges intézke-
dést tegye meg.
Tájékoztató a Bp. Főv. XVI. kér. önkormányzat
1991. évi költségvetésének l. negyedévi helyzeté-
ről.
Előadó: Szálai Leventéné Pü.-Tervo. vez.

164/1991. sz. határozat
A képviselőtestület a Bp. Főv. XVI. kér. önkor-

mányzat 1991. évi költségvetésének l. negyedévi
helyzetéről adott tájékoztatót elfogadja.
Polgármesteri tájékoztató.
Előadó: Fekete Gábor polgármester

165/1991. sz. határozat
A képviselőtestület f elhatalmazza Fekete Gábor

polgármestert arra, hogy a DHCS tulajdonában
lévő színházi berendezés megvétele tárgyában a
tárgyalást folytassák és annak megvétele érdeké-
ben legyen megegyezés.
Tájékoztató a világkiállításról.
Előadó: Palotás János országgyűlési képviselő
Képviselői kérések, bejelentések.

166/1991. sz. határozat
A képviselőtestület felhatalmazza az Oktatási,

kulturális, sport- és ifjúsági Bizottság, a Gazdálko-
dási, vállalkozási, adó és privatizációs Bizottság,
valamint az Egészségügyi és szociális Bizottság
elnökét, hogy a „Családsegítő Szolgálat" létreho-
zásával kapcsolatos pályázat benyújtása tárgyá-
ban az illetékesekkel folytassanak le tárgyalást és
annak eredményétől függően döntsenek a pályá-
zat benyújtása kérdésében.
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írja az oCvasó
Az avarégetésen kívül tudom még nagyon sok megoldandó fel-
adat van, amihez az itt lakók véleményét figyelembe kell vagy illik
venni.
A következő számban indítsanak közvélemény kutatást. Ebben a
gyönyörű kertvárosban mit keresnek a kacsák, libák, tyúkok és
disznók, valamint a többi haszonállat. Nemcsak az Ikarus
szennyezi a levegőt, de nagyon sok konfliktusra ad okot, hogy
nem tudja senki, hol a határ számszerűen, mennyi és milyen
jószágot lehet tartani. Valamint a telekszomszédok mit kötelesek
eltűrni, elszagolni miközben szerény vacsorájukat jó idő esetén a
sok pénzért megvásárolt ingatlan kertjében szeretnék elkölteni.

Köszönettel:
Pázmándiné Oszkó Ildikó

Olcsó árusítás
A csömöri Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, Kócziás
György levélben közölte a Polgármesteri Hivatallal, hogy aTivi Kft
Csömörön, a Nagy Sándor u. 40 alatt megkezdte rendkívüli ked-
vezményes árusítását. Az alábbi áruk kaphatók kedden és csü-
törtökön 17-19 óra között:

Eü. papír Crepto 26/4x30 780 Ft/karton
Papírzsebkendő 100-as 54 Ft
Ultra derm 0,40 kg kéztisztító 41 Ft
Babaszappan 18 Ft/db
Kék-vörös szappan 17.50 Ft/db
Nivea szappan 30 Ft/db
Tomi Sztár 20 kg-os 1720 Ft
Biopon 0,45 kg á.38, 30 db 1140 Ft
Flóraszept 0,45 kg-os 41 Ft
Aranyhid öblítő 4 literes 175 Ft
Ezüsthíd öblítő 4 literes 175 Ft
Videokazetta Waltham E 180 265 Ft
Éttermi szalvéta 18x18 cm 800 db 95 Ft
Lilla szalvéta színes 40x40 cm 29 Ft
Uzsonnacsomagoló 40x40 fehér 25 db 25 Ft.

Előző számunk keresztrejtvényét a Tasnádi és Fiai diszkont áruház szpon-
zorálta, a megfejtés pedig maga a diszkont áruház volt. A kérdésre, hogy ez
miért jó, Szeifert Antal Mátyásföldről küldött meglepően frappáns megoldást:

Nagyker áron vásárolhat
Élelmiszert, italokat
Édességet, vegyiárut
Üditőt és jó borokat

Gépkocsival is bemehet
Kényelmesen bepakolhat
Minél többet vásárol itt
Annál többet megspórolhat

Negyvenhatos busszal jöhet
Kapu előtt az megáll itt
És nagybani vásárlásnál
A cég ingyen hazaszállít

Újszász utca negyvenhárom
Ennyit, sőt még többet kínál
Mindezt Ön is megtalálja
Tasnády és Fiainál!

Versíró megfejtőnket cég 1000 forintos vásárlási utalvánnyal díjazta. Továb-
bi nyertesek: Datamax kisszövetkezet (600 Ft), Gaál Tamásné (500 Ft), Csiszér
Gyuláné (400 Ft), Boross Ilona (300 Ft), Éppel Lászlóné (200 Ft). Gratulálunk!

LESZNEK-E LAKASOK?
A szovjet csapatok kivonulásával jelentős számú lakás üre-

sedik meg. Napjában többen is felkeresik a Polgármesteri
Hivatalt, abban a reményben, hátha most majd megoldódik a
lakáskérdés a kerületben. Sajnos erre még várni kell...

A szovjet csapatok által használt IKV-lakások száma a kerü-
letben nem több másfél tucatnál, ezt kell majd igazságosan
elosztani a mintegy 1200 lakásigénylő között. A többi felsza-
baduló lakás fölött nem az önkormányzat, hanem a kormány
rendelkezik. Ezeken a — szovjet finanszírozású — lakásokon
jelentős összegű követelés van, hozzájutni feltehetőleg csak
szabadpiaci áron lehet. Sokat kell költeni a lakások felújítására
is, mert az épületek egy része nem felel meg a legsilányabb
hazai panel-színvonalnak sem.

A fővárosi kerületek közül a XVI.-bán található a legkevesebb
bérlakás, mintegy 1700 darab. Az elmúlt öt évben egyetlen új
bérlakás épült, az is saját erőből. Új bérlakások építése nincs
tervbe véve a kerületben.

Az M+M Univerzum (XVI. Ve-
res P. u. 51.) aktuális megle-
petése található keresztrejtvé-
nyünkben. A megfejtések be-
küldési határideje: júliusi. Jó
szórakozást!
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Csemege Sajtos Korong
Olcsóbban a termelőtől!

Osztrák alapanyaggal készült
rizses Ml. kukoricás csokoládék

Diannás cukorka viszonteladóknak
helybe szállítva

Megrendelhető'Szabó Bertalan vállalkozónál
1 1 6 5 Mátyásföld, Hunyadvár u. 61.


