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61, a frakciókban tapasztalható
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EAGLE DENTAL LABOR
Fodor

FOGTECHNIKA
Sashalom Máté u. 55.
Tel/Fax: 271-03-63

DR. IVÁNYI JUDIT
FOGSZAKORVOS

RENDEL:
Hétfőtől csütörtökig:

GAVALDA ZOLTÁN
FOGTECHNIKUS

NYITVA:
Hétfőtől csütörtökig: 8-18-ig,

du. 5-7-ig ÚJ TELEFON: 271-0801 Péntek: 8-15-ig

1163 Bp. Sashalom, Datolya u. 20. (Saját parkoló)
Tömés, húzás, pótlás, fogsorok készítése, javítása egy helyen

Fogászati röntgenfelvételek készítése, ultrahangos fogkőeltávolítás

> AUTÓ ADÁS-VÉTEL,,,

MERCEDES
Polgár László

1164 Ostoros u. 67.

O Diesel motor felújítás
O Karosszériajavítás

kárrendezés

EAGLE DENTAL DEPÓ KF
Fogorvosi és technikai anyagok,

gépek KERESKEDÉSE
1163. Máté u. 55. Tel/Fax: 271-03-03

NYITVA: 9-2 l-ig MINDEN NAP!

MOUNTAIN BIKE
KERÉKPÁR

Olasz Símano
18-21 fokozatú váltóval

Gyermek és Felnőtt méretben
7000-15900 Ft-ig

Cinkota, Csókakőu. J2J.

"o]

Telefon: 25-22-889
UGYANITT,

Lada, Skoda, Wartburg,
P126, IFA, ROBUR,

NISA, Barkas alkatrészek
Nagy- és kisker áron

VAS-MŰSZAKI
SZERELVÉNY
XVI. Rákosi út 103.

1:271-49-64
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Tisztát Olvasói ^
Harminchat hónapos lett a Helyi Hírek. Három éves!

Micsoda 3 év...

1989 őszén kezdtük el megteremtem a helyi közélet ezen
fórumát. Szép idő volt, boldog és forradalmi. Aztán repe-
dezni kezdett a világ, mint a mozaik. Szinte értehetetlenül
omlott össze szomszédunkban a gonosz birodalom, s
ennek nyomán szétesett körülöttünk „minden szinten szinte
minden". Rég volt ilyen távol az egyesült Európa, a hazai
közélet pedig egy balkáni mocsár, amelyről jobb nem is
beszélni egy születésnapon.

Vannak persze sikerek is. Például az, hogy létezünk. (Ez
is nagy szó egy újság életében!) Amikor először írtam ezen
a helyen, egy kis C-64-es gép volt segítségemre, most
ezeket a betűket egy nagysebességű 32 bites kompjuter
rögzíti, lézer rajzolja, egy 80 ezer címszavas elektronikus
szótár ellenőrzi - igyekeztünk együtt haladni a viharosan
fejlődő technikával. (Ha mindezek ellenére hibát talál az
újságban, Tisztelt Olvasó, azért mi, itt dolgozó emberek
vagyunk a felelősek, hiszen tudnivaló, hogy a számítás-
technika az embert segíti, de nem helyettesíti.)

Sok minden változott is három óv alatt. Például az
újságok felelőssége. Bár egyre nagyobb teher hárul a
bíróságokra, nem túl sokára olvasni Jehet majd azokról á
hatalmas összegekről, melyeket a személyiségi jogok meg-
sértése miatt ítélnek meg különféle Japok ellen. Szeretném
ezt a magunk részéről elkerülni, s ezért visszafogottabb tett
a hangvételünk. Sajnos az a tapasztalatom, hogy a nyom-
tatásban megjelenő indulat vajmi keveset segít a p robiémák
valós megoldásában... Legjobb, ha egy újság azt teszi,
amire igazán való: tájékoztat az eseményekről.

Volt itt baj máskor is. Neves lap-elődeinkben erről sok
minden olvasható. Itt mindig dolgos és tehetséges emberek
éltek, akik megbirkóztak a gondokkal. Nem lesz ez másként
most sem. A rendszerváltás óta a kerület szinte kivirágzóit.
Az üzletek, a cégek egymást érik, s ha néhol zavarják is a
nyugalmat, azt tudni kell, hogy értéket a munka teremt.

Mit is lehet kívánni egy születésnapon...? Talán azt, hogy
Ön, Tisztelt Olvasó éppúgy kísérje figyelemmel helyi dol-
gainkat, mint eddig. Mi is tesszük a magunkét: hírt adunk
a kerület fontos (és kevésbé fontos) ügyeiről. Helyi híreket
- a kerület közösségének.

Hogy a gondok közepette is tudjunk egymásról!

Ferenci Zoltán

Frakció-fegyelmezetlenségek

A Corvin Mátyás Gimnázium
és Műszaki Szakközépiskola
60 éves jubileumi ünnepélyét
1992. október 17-én szomba-
ton 10 órai kezdettel tartja a
mátyásföldi volt szovjet pa-
rancsnokság Színháztermé-
ben. (Bejárat a Hunyadvár utca
felőli kapunál).

Az ünnepély után a progra-
mok az iskolában folytatód-
nak: kiállítások, osztálytalálko-
zók. Volt tanárainkat, tanulóin-
kat és minden érdeklődőt sze-
retettel várunk. (Telefon: 252-
9900/titkárság.)

| HELYI
* HÍREK

HpRGÁSZCIKK
DÍSZÁLLATA
KERESKEDÉS^

Veres P. u. 108.

Komputeres szem és kontakt-
lencse vizsgálatot végez!
GERŐ
RUDOLF
Jénai okleveles látszerész mester
és optometrista
Kontaktlencse és tároló árusítása
Óriási keretválaszték - extra lencsék is
Veres P. út 110. (a Repülőtéri HÉV
megállónál.) Telefon: 27-16-923
Nyitva: 9-18, szombaton 9-14 óráig.

A képviselőtestületi dönté-
sek a többség szavazatával
dőlnek el. 31 tagú testület ese-
tén ez 16 szavazatot jelent -
legalább ennyi voksra van
szüksége annak, aki irányítani
akarja a kerületet.

Az 1990-es választások nyo-
mán a kerületi SZDSZ 15 jelölt-
je került be a testületbe. A több-
séghez szükséges egyetlen
szavazatot úgy tudták megsze-
rezni, hogy a FIDESZ-es Feke-
te Gábor lett a polgármester.
(Ennek fejében viszont a FI-
DESZ frakció megszavazta
Vég Gábor fővárosi képviselő-
vé választását.) A kerület
egyetlen alpolgármestere Treer
András (SZDSZ) lett, majd a
gazdálkodási gondok előtérbe
kerülésével (lényegében min-
den párt szempontot mellőzve)
az MDF frakció soraiból válasz-
tott gazdasági tanácsnokot a
testület, Tóvárosi Károly sze-
mélyében.

A frakciók összetétele az el-
ső évben nem változott, bár az
egyre viharosabb viták sejteni
engedték a várható folyamato-
kat. 1991 végén elsőként Fe-
renci Zoltán lépett ki a FIDESZ
frakcióból, s egyúttal lemondott
minden olyan megbízatásáról,
melyek a frakció-tagságból kö-
vetkeztek. Elfoglaltságára hi-
vatkozva mondott le mandátu-
máról Reichert György, aki a
FIDESZ listáján jutott be, he-
lyette a lista utolsó helyén álló
Kis Attila került a testületbe.

(Ezzel a FIDESZ által összeál-
lított választási lista kimerült.)

Igen jelentős változáson
ment át az idei év első felében
az SZDSZ frakciója. Pratzner
Győző, Kázmér József és Szi-
lay András a polgármesteri hi-
vatal emlékezetes „elajándéko-
zása" nyomán kilépett a frakci-
óból, majd röviddel ezután (biz-
tos, ami biztos) ki is zárták őket.
Ezt követően távozott a frakci-
óból Dalmai Miklós (a korábbi
frakcióvezető), Szálai Petemé
és Tóth György. Kis ideig úgy
tűnt, mintha nem lenne tagja az
SZDSZ frakciónak Bihari Fe-
rencné, de a tagok későbbi
összeszámolásakor kiderült,
hogy ez csak a látszat volt. A
költségvetés kapcsán lépett ki
az SZDSZ frakcióból Cseke Jó-
zsef és átült a FIDESZ tagok
közé.

A frakción kívüli képviselők
Független és Liberális Frakció
néven új csoportot alakítottak,
melynek tagjai: Pratzner Győ-
ző, Kázmér József, Szilay And-
rás, Szálai Petemé, Dalmai
Miklós, Tóth György valamint
Szabó Imre (MSZP), a kerület
korábbi tanácselnöke. Ferenci
Zoltán nem csatlakozott egyik
frakcióhoz sem.

Az MDF hattagú frakciójá-
ban az eltelt két év alatt mind-
össze annyi változás történt,
hogy a gazdasági ügyekkel
megbízott Tóvárosi Károly he-
lyett Hargitai István lett a frak-
ció vezetője.

Dr. Stehlich Gábor
BŐR- ÉS NEMIGYÓGYÁSZ

KOZMETOLÓGUS,
ALLERGOLÓGUS ÉS IMMUNOLÓGUS
szakorvos, egyetemi tanársegéd
Rendel: hétfő, csütörtök 17-19-ig

Bp. XVI. Mátyásföld, Prodám u. 18.
Tel: 271-2256

KORREKT Nyomdaipari KFT
Ofszet és Szitanyomás

Könyvek — Prospektusok — Szórólapok
Öntapadó címkék — Ügyviteli nyomtatványok

készítését rövid határidővel vállaljuk

1165 Budapest, Farkosfo u. 52.
Telefon: 271-3227



A képviselő üzleti érdekeltsége magától értetődik...

ÖNKORMÁNYZATRÓL - FÉLIDŐBEN
Októberben már két éve

lesz, hogy az országgyűlés
után, szűkebb környezetünk
ügyeinek intézésére is szaba-
don vá/asztotfu/7/cképviselőket.
A választási periódus feléhez
érkeztünk, s ilyenkor illik - ha
nem is mérleget készíteni, de
benyomásokat közölni az ér-
deklődő polgár észrevételeiről.

A tanácsi rendszert felváltó,
1990. évi őszi, önkormányzati
testület megválasztását az em-
berek mintegy a tavaszi parla-
menti választások visszavágó-
jának tekintették, s országosan
a liberális pártok (SZDSZ-FI-
DESZ) előretörését hozták, így
állt fel kerületünkben is a 31
tagú testület 15 SZDSZ, 9 FI-
DESZ, 6 MDF és 1 MSZP szí-
nekben győzedelmeskedő kép-
viselővel.

Az „együttes" valóban „nép-
képviselet" színezetet mutatott,
hiszen benne nők és férfiak;
korosztályok húsztól hatvan fö-
löttig; foglalkozás szerint tanu-
lótól, alkalmazotton, szakmun-
káson, vállalkozón keresztül a
nyugdíjasig minden réteg he-
lyet kapott. (Talán a középkorú
diplomás értelmiség csekély
számát hiányolnám.) No, de
ezen az első választáson nem

is annyira a szelektív megmé-
rettetésen volt a hangsúly, ha-
nem mint már említettem, a pár-
tok országosan ismert frontem-
berei után a kerületünk számá-
ra „leképzett" másolatát gon-
dolta el magának a választópol-
gárok többsége...

A testület hamar összerázó-
dott, s a kezdeti eufórikus len-
dület hatalmas erőt adott az
előttük álló tengernyi munká-
hoz. Mindenekelőtt a kiismer-
hetetlenségig összekuszált ta-
nácsi apparátust kellett (volna)
rendbetenni, majd kerületünk-
ben is el kellett indulni a rend-
szerváltás göröngyös útján.
Mindezt olyan ballasztokkal,
mint pl. az önkormányzati tör-
vény hiánya, s a majdnem nul-
lával egyenlő költségvetési tá-
mogatás. A helyzetre jellemző
Treer András alpolgármester
91. januári közleménye, amely
szerint megnyugtatja a lakos-
ságot, hogy az Önkormányzati
Testület mindent elkövet az is-
kolák, bölcsődék, óvodák mű-
ködésének zavartalan biztosí-
tása érdekében.

Mindezek ellenére önkor-
mányzatunk kiválóan műkö-
dött. A megosztottság jelei ké-
sőbb mutatkoztak. Mégpedig

AZ AB-AEGON
ÁLTALÁNO^ BIZTOSÍTÓ RT.

Rendkívü li akciója
az Olimpia jegyében 1992 karácsonyáig,

amennyiben Ön már rendelkezik hagyományos
CSÉB biztosítással,

50%-OS KEDVEZMÉNNYEL
kötheti meg új CSÉ B-M biztosításunkat.

KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNYÜNKET
HÁT HÓNAPON KERESZTÜL ÉLVEZHETI!

Gondolíja megr, érdemes!
Értékállóán többszörös szolgáltatás!

Legyen ismét önmaga ügynöke!
Keresse fel fiókunkat, vágy kérje telefonon üzletkötőn-

ket, aki még aznap felkeresi Önt/

Jllj j|̂ ^ ' • : : : . • • ' ;••
Mátyásföld, Tekla u. 4,

Telefon: 252-79-00, 252-72-60

két okból: az első az Önkor-
mányzatpénztelensége, a má-
sik, az átkos örökség, a volt
szovjet terület felszámolása.

A pénztelenség megszünte-
tésére az Önkormányzat elő-
ször önálló Kft-t alapított, s
ujabban egyre gyakrabban ke-
rül napirendre különféle gazda-
sági társaságok megalapítása
-gyakran igen éles hangú viták
és név szerinti szavazások kí-
séretében. A milliós vagyonú
társaságok által kínált különféle
lehetőségek persze megmoz-
gatták egyes képviselők fantá-
ziáját, s lassacskán a kezdeti
pártképviseletek érdekképvise-
letekké alakultak át.

Mindez nem lenne baj, hi-
szen egy piacgazdaságra be-
rendezkedett társadalomban a
képviselő üzleti érdekeltsége
magától értetődik. Csak egy a
lényeg: az üzleti érdek minden-
kor találkozzon a lakosság ér-
dekeivel.

Ezt természetesen tudja a
mi testületünk is. A végtelensé-
gig nyúló viták lényege tehát
az, hogy ki tudja erősebb ér-
vekkel meggyőzni a másik fe-
let, hogy az ő javaslata (érde-
ke) a lakosság felé haszno-
sabb, mint a vele szembenálló
(ülő) elképzelése.

A másik - meglátásom sze-
rint igen romboló hangulatú -
teher az „ideiglenesen itt tartóz-
kodottak" hagyatéka. Hatal-
mas laktanya és lakóház-
komplexumok, raktárak, üzlet-
helyiségek, kiszolgáló területek
maradtak ránk, amelyeknek
egyrészt a tulajdonjogáért,
másrészt a minél jobb hasznú
értékesítéséért folyik máig is a
végeláthatatlan munka.

Az értékesítésben itt is ter-
mészetesen riválisnak tekin-
tendők a képviselők egy része,
de ennél sokkal kellemetle-
nebb, hogy az épületek elosz-
tása kapcsán (56-osok igénye)
a képviselők olyan mértékben
követték pártjuk központi állás-
pontját (megfeledkezve a ke-
rület lakosságának elsődleges
képviseletéről), hogy testületen
belül komoly politikai vitákra is

sor került. A testület erodálá-
sának harmadik tényezője az
egykor önálló települések (Má-
tyásföld, Cinkota, Szentmihály-
Arpádföld) korlátozott autonó-
mia-törekvése. E sorok írójá-
nak nem feladata ezt pro vagy
kontra véleményezni, de ezek
a jelek mindenesetre már előre
mutatnak a következő válasz-
tásokra...

A hangulat a csendes szem-
lélődő számára manapság már
olyan „parlamenti"... A munka
folyik, pókerarcok figyelnek
egymásra, s néha felcsattan a
szenvedély - olykor kissé vá-
rosszéliformában... A fiatal, jó-
szándékú polgármester, Feke-
te Gábor lankadatlanul elnököl,
s amikor elunja a vitát, hűséges
FIDESZ-esei és maradék
SZDSZ-esei hajszálnyi többsé-
gével azt a neki tetsző oldalra
dönti el...

Most félidő van, a pályán
még minden lehetséges. A bi-
zonyítványosztás csak két év
múlva következik. Most figye-
lünk és a továbbiakban is fi-
gyelni fogunk az értünk (és a
pénzünkön) focizókra... Az
adófizető és választó polgárok-
nak van egy, a demokrácia ad-
ta - de úgy látszik még nem
megszokott - lehetősége: a
nyilvánosság. Ez érvényes az
önkormányzati ülésekre is.
Minden második kedd délután-
ján bárki résztvehet az ülése-
ken: megfigyelheti választott
képviselőjének vitézkedését:
hogyan készült fel, milyen köz-
érdekű javaslatai vannak kör-
zete és a kerület érdekében,
milyen intelligenciával, kulturál-
tan tudja előadni mondandóját,
netán már olyan politikai érett-
séggel, taktikai érzékkel is ren-
delkezik, hogy „ha ma én enge-
dek, remélhetem hogy holnap
nekem fog engedni, ellenfelem"
stb.

A következő választásnál
ezek mind fontos szempontok
lesznek, mert érzésem szerint
1 994-ben az emberek már nem
pártokra fognak szavazni, ha-
nem az arra rátermett lokálpat-
riótákra. P. E.



SZ/1JV-W/IV Cinkotán
A Szerb Antal Gimnázium kerületünk egyik legrégibb múlttal bíró

iskolája: az épület 1906 óta oktatási intézmény. Kezdetben házi-
asszonyképző volt, majd 1918 után ide telepedett a Pozsonyi Taní-
tóképző.

Az ötvenes években - miután megszűnt a középfokú tanítóképzés
- tizenkét évfolyamos iskolaként működött, majd gimnázium lett.
Tanárai mindig is sikeresen törekedtek arra, hogy ne csak oktassa-
nak, de neveljenek, hogy egy életre szóló tartást, szellemiséget
adjanak útravalóul az itt végzetteknek.

Az alma mater-hez való kötődés szép bizonyítéka, hogy a szep-
tember 12-én megrendezett „Szerb Antal Nosztalgia Délután"-ra
(SZAN-OAY) háromszáznál is több egykori diák sereglett össze. A
programban szerepelt az 1959-1992-ig érettségizettek osztálytalálko-
zója, színházi előadás, iskolatörténeti kiállítás, sportversenyek, tánc.
Még jogi tanácsadás is volt (ahol talán az egykori szekundákat
lehetett megfellebbezni?), de a legfontosabb, hogy megszervezték a
gimnázium baráti körét. Ennek nem titkolt célja, hogy a kör tagjai
ezután rendszeresen találkozzanak és mindenki a lehetőségei szerint
segítse régi iskoláját. A gimnázium „FŐNIX" alapítványának ugyanis
nem túl vastag a pénztárcája és minden forintnak helye lenne.

A tervek között az első, hogy az arborétumnak is nevezhető, egyedi
florájú és faunájú, nagy területű parkjukat rendbe tehessék. Biztató,
hogy a meghívott önkormányzati vezetők és képviselők is sétát tettek
az ősfák alatt...

A gimnázium pedagógusai és a Főnix Alapítvány hagyományte-
remtő eseménynek tekintik a SZAN-NAP-ot, és minden év szeptem-
berében megrendezik ezután. (Tóth)

Általános iskolai

alapítványok

Az augusztusi számunkból
sajnálatos módon kimaradt két
iskola alapítványának ismerte-
tése, ezúton pótoljuk:

A „Batthyány Ilona Alapít-
vány"^ 1990 őszén jegyezték
be, a negyvenötezer forintos
alaptőkét Tóth György adomá-
nyozta. Az iskola saját bevéte-
leivel és a szülők hozzájárulá-
saival gyarapodó összeg a ke-
rületi OTP fiókjában kamatozik,
később számítógépek vásárlá-
sára kívánják költeni. A számla
száma: 007782-0

A „Védtelenek" Alapítvány
1990 februárjában hozták létre
a Szabadföld utcai iskolában. A
4000 Ft-os alaptőkét három pe-
dagógus, egy gondozó és há-
rom szülő adta. Az alapítványt
jelentős összegekkel segítette
a Közép-európai Táncszínház
(az Ikarus-beli előadásuk teljes
bevételével), az Önkormányzat
és a Produkció Kft (jótékonysá-
gi bál rendezésével), valamint
az Adria Kft. A számla száma:
540-008039-8

§ HELYI
8 HÍREK

A XVI. kerületi történelem taná-
rok munkaközösségének vezetője
arra kérte lapunkat, tegyük közzé a
kerületi Kossuth műveltségi vetél-
kedő eredményét, mely a követke-
ző: első helyezést a Jókai Általános
Iskola tanulói értek el: Rácz
György, Bóna Krisztián, Raisz Ár-
pád. (Ez a csapat az országos Kos-
suth versenyen negyedik helyezést
ért el.) Második a Centenáriumi
iskola csapata lett: Földes! Dóra,
Juhász Alexandra, Gyimesi Zsu-
zsa. A harmadik helyezést a Cen-
tenáriumi iskola másik csapata sze-
rezte meg: Gaszner Gábor, Faze-
kas Péter, Lacsni Márton, Melhoffer
Péter. A szép eredményekhez gra-
tulálunk.

Mi lesz veled Gelka-szerviz?

AUTÓRÁDIÓ
RIASZTÓ

SZAKSZERVIZ

AUTÓRIASZTÓK
széles választékban

1.759 Ft"tól 49.900 Ft-ig
TÁVSZABÁLYOZÓS

már 9.900 Ft-tól
AUTÓRÁDIÓ MAGNÓK

kivehető
5.500 Ft-tól 17.990 Ft-ig

Beszerelés,
árusítás, javítás

SYSCOTEL Kft
Bp. XVLKatókau.51.

Tel: 271-03-51

Tavasszal kétségbeesve ad-
tuk hírül, hogy Sashalmon a Bat-
sányi u. 31. sz. alatti Gelka üze-
met a tulajdonos eladta, és az új
gazda nagy mértékben környe-
zetszennyező autójavító műhelyt
akar létesíteni. A dolog aggasztó
volt, hiszen már a meglévők is
elég gondot okoznak. A lakosság
az önkormányzatot hibáztatja
erélytelenséggel a kertes házak
között meghúzódó zajos, egész
nap kalapáló, mérgező festéke-
ket kibocsátó, utakat roncsautók-
kal eltorlaszoló ilyen-olyan repa-
ráló műhelyek megtűrése miatt.
(Majd erre is jön rendelet...)

De visszatérve a Gelka-mű-
hely esetére: a dolgok furcsa
irányt vettek, amiről igen kevés
biztosat lehet megtudni. Ami biz-
tos a következő: a vevő igen ha-
tározott fellépéssel járt többször
is a területen, s már mint jövendő
tulajdonos feloszlásra szólította
fel a Kft-ként működő műhelyt, s
május elsejéig kiürítve kérte az
egész műhely átadását. A dolgo-
zókat elbocsátották, áthelyezték,
nyugdíjazták, és mindenki várta
az új gazdit, aki viszont nem jött.
Innen kezdve csak egy biztos,
mégpedig az, hogy az eladást

bonyolító Gelka-központ igazga-
tóját, Nagy Koméit hivatalából
felmentették.

Most tehát csak ellenőrizhetet-
len híresztelések keringenek. Az
egykori vevő, aki húsz millió felett
adott volna az épületért, társat
keresett de nem talált. Meg az-
tán, hogy a Gelka balatoni nyara-
lóját is megvette volna? Állítólag
időnként megjelenik kuncsaftok-
kal, de komoly társra még nern
sikerült találni. Azt is homály fedi,
hogy a Gelka eddig mennyi pénzt
kapott. Lehet, hogy csak előle-
get, lehet, hogy semmit.

Az Önkormányzatnak minden-
esetre jó lenne odafigyelni. Ez az
épület valaha a híres Kantlerven-
déglő volt:tánctermével, kuglipá-
lyájával, lampionos boxaival a
legelegánsabb volt a környék-
ben. Az 50-es években tanácsi
tulajdonba került, majd így jutott,
feltehetően könyv jóváírással a
Gelka birtokába. Érdemes lenne
megkaparni az ügyet a tulajdon-
jog oldaláról. Nem jönne rosszul
a lakosságnak valami értelmes
közösségi komplexum.

Most a kapura ez van kiírva:
„Nyitva van! Lökd be!"

P.E.

ÉPÜL A BANK

A Budapest Bank Rt. új bankot építtet Rákosszentmihályon, a
Rákosi út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán. Mint arról már koráb-
ban beszámoltunk, a közeli Pálfi téren szűkös körülmények kö-
zött, de az ügyfelek nagy megelégedésére már harmadik éve
működik a B. B. Kelet-Pesti fiókja. Mint a fejlesztés bizonyítja, a
bank-szakemberek bizonyára fantáziát látnak a kerület (és vidé-
ke) üzleti életében.
A bank előbb a hányatott sorsú egykori SZTK-rendelő után érdek-
lődött a Sándor utca sarkán, majd két lakótelket vásárolt, s
hosszas várakozás után sikerült azokat egyesíteni és így megsze-
rezni az építés jogát. A jövő évben már az új helyen szeretnék
fogadni az ügyfeleket.
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Látogatás a szentmihályi temetőben

Óriási szerencse, hogy van
lelkünk, mely a halálunk után a
mennyországban idvezül, mert
gyarló porhüvelyünknek semmi
esélye a békés nyugalomra.

Kerületünk régi, bezárt te-
metőiben felháborító látvány tá-
rul elénk: ledőlt és ledöntött
sírkövek, felfedett, kirabolt krip-
ták, szemét és gaz mindenütt.
Egy zokszavunk sem lehetne,
ha a holtak „Föltámadunk" ígé-

retéből a „FöHTámadunk!"
alarmja kerekedne és méltó
büntetésben részesülnének a
kegyeletet nem ismerők.

Mert evilági büntetésüknek
semmilyen visszatartó hatása
nincs: egy sír megbolygatása
sima szabálysértési ügy! Per-
sze a sírrablás már komolyabb
retorziókkal jár(na), ha tetten
érnék az illetőt (és két tanú is
akadna).

Erre azonban nemigen van
precedens: a rendőrséget le-
foglalják az élők ellen elköve-
tett bűncselekmények, az egy-
házközségek lehetősége kime-
rül a holtakért szóló imátság-
ban, a temetkezési vállalat pe-
dig a működő temetőkben sem
képes rendet tartani.

A kisszentmihályi temetőt
1952-ben zárták be, mikor a
területet a fővároshoz csatol-
ták. Az elmúlt négyven év alatt
a közeli hozzátartozók is jobbá-
ra elhunytak (bár néhány síron
most is van friss virág), így a

BOSCH-MAKITA-ALKO
KÉZIGÉP MÁRKASZERVIZ

Telefon: 271-0213, 271-0214
Bosch-Makita kézigépek

ALKO kertigépekjavítása,
garanciális javítása rövid határidővel

Áruházunkban BOSCH, MAKITA
kézigépek, tartozékok kaphatók

NAGY VÁLASZTÉKBAN

SOLAC Háztartási gépek
Porszívók

Braun Fritőzök
Kávéfőzők

Severin Gyümölcscentrifugák
Vasalók
Olaj- és lapradiátorok

Belvárosi választék - külvárosi árakkal
NYITVA
Hétfő-Csütörtök: 8,30-17 óráig
Péntek: 8,30-15,30 óráig

temetőben az összes jellemző
tünet megtalálható, ami kiváltja
ajobbérzésű idelátogatók meg-
botránkozását.

A felfeszített kriptákban - az
épek mellett - felnyitott, kifosz-
tott, szeméttel teleszórt ónko-

roncs. Kik hordhatják ezeket
ide? - kérdeztem attól a két
fiatalembertől, akik egy még
működő roncsautón száguldva
vették be a kanyart a sírkert
belseje felé, de elakadtak a
szeméthegyben.

porsókba hull az eső. Az elva-
dult növényzet zöldjét autógu-
mik, szemétdombok tarkítják,
összeroskadt sírkövek minde-
nütt.

A temető végében egy hul-
ladékhegy tetején 4-5 autó-

A II. Világháborúban elesett,
és a kényszermunkára vagy kon-
centrációs táborokba hurcolt és
ott elhunyt cinkotai polgárok em-
lékére 2,5 méter magas, süttői
kőből készült emlékmű felállítá-
sára kerül sor november elején a
Cinkota-llonatelepi temetőben.
Az elhunytak fellelhető földi ma-
radványai az emlékmű alatti kö-
zös sírkamrába kerülnek. Az em-
lémű megvalósításához az Ön-
kormányzat 600 ezer forint támo-
gatást biztosított

Azt bizony nem tudják -
mondták -, ők csak versenyre
készítik itt fel a járgányukat, de
még csak száznegyvennel
megy. Aztán kipörgő kerekek-
kel, hatalmas porfelhőt csapva
eldübörögtek a sírok között - a
veteményes felé! Ugyanis a te-
mető bejáratától nem messze,
a sírkövektől gondosan meg-
szabadított „kertekben" piroslik
a paradicsom, zöldéi a káposz-
ta... látszik, hogy jól termő föld
ez!

Önkormányzatunk nagy har-
cok árán nemrég kapta meg a
területet a régi „gazdától", a
Fővárosi Temetkezési Vállalat-
tól. Reméljük, hogy hamarosan
hírt adhatunk az áldatlan álla-
potok megszűntéről. ,.,..

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!

Telefon: 1297-137
CB USB 37 csatorna, közép, 11767



SZEMÉLYGÉPKOCSIK
Karbantartása

Javítása

IDŐSZAKOS MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS

Karosszéria javítás
Személygépkocsik gépi mosása

Fényezett felületek ápolása
SZOMBATON IS!

Z Ö L D K Á R T Y A

Személygépkocsik
környezetvédelmi vizsgálata

Tel: 1-833-749

AUTÓSBOLT
Személygépkocsi alkatrészek,
ápolási és felszerelési cikkek

ÉRTÉKESÍTÉSE
Új és használt autógumi
értékesítés, felszerelés,

kiegyensúlyozás
Tel: 2-529-888

TEHERGÉPKOCSIK
karbantartása,

javítása, vizsgáztatása
Külön motor felújítás,
fődarabok felújítása

Tehergépkocsi alkatrészek
raktárról történő értékesítése

Tel: 1-635-073

TEHERGÉPKOCSIK
alsó-felső mosása

szervizelése
Tel: 1-833-749

TEHERFUVAROZOK RÉSZÉRE
gépkocsi tárolási lehetőség

(TELEPHELY)
öltöző használattal is

Tel: 1-836-378

Üzemcsarnokok és irodák
BÉRBEADÁSA
Tel: 1-836-378

i



A Cinkotai Evangélikus Egy-
ház hírei: Szili József és felesége
augusztus 20-án ünnepelte há-
zasságának 60. évfordulóját, id.
Veréb Sándor és felesége házas-
ságának 50. évfordulóját ünne-
pelte augusztus 30-án.

Ifjúsági óra minden pénte-
ken 18 órakor a Batthyány l. u.
38-40. szám alatt. Hitoktatás a
helyi általános iskolában min-
den munkanapon reggel 1/2 8-
tól, korcsoportok szerint. Hit-
oktatás a Mátyásföldön tanu-
lóknak hétfőn 16 órától a paró-
kián.

Aratási hálaadó istentisztelet
október 25-én 1/2 11-kor. Refor-
máció ünnepe október 31-én. Is-
tentisztelet délelőtt 1/2 11-kor és
este 18 órakor. Halottakra emlé-
kező istentisztelet november 1-
én, este 18,30 órakor.

A Rákosszentmihály-Sas-
halmi Református Egyházköz-
ségben a szeptemberi iskolakez-
dés a gyermek- és ifjúsági munka
megpezsdülésével járt együtt.
Nem volt eseménytelen a nyári
időszak sem: jól sikerült a 30 fős,
kéthetes hollandiai út és a két
balatoni konferencia is. Az őszi
kezdéssel újra indulnak a hittan-
órák az egyháznál és több isko-
lában. Újra elkezdődnek a kor-
csoportos bibliaórák: egyrészt a
14-18 éveseknek (szerda este 7-

EGYHÁZI HÍREK
kor), másrészt a 18 éven túl iák-
nak (péntek este hétkor).

Szeptember 27-én, vasárnap
délután 3 órakor a szegedi ifjúsá-
gi VERITAS ének- és zenekar
végez ifjúságot hívogató evange-
lizációs szolgálatot az egyházi
épületben. Minden érdeklődőt
szívesen látunk! (Új telefonszá-
munk: 271-59-00)

A szentmihályi római katoli-
kus templom hírei: Szent Mihály
napjára, templomunkfelszentelé-
sének 90. évfordulójára elkészül
a „Historica Domus": templo-
munk és az egyházközség törté-
nete. A korabeli adatok, leírások,
visszaemlékezések és a több
mint 100 fényképfelvétel alapján
hiteles képet kapunk a templom
építéséről, bővítéséről, a plébá-
nia megteremtéséről, az egyház-
község tevékeny életéről, előde-
ink áldozatos munkájáról. Készü-
lünk a nagy évforduló megünnep-
lésére!

Szeptember 27-én lesz temp-
lomunk búcsúja délelőtt 9 órakor.
Az ünnepi szentmisét Rákos-
szentmihály szülötte: Dr. György
Attila plébános tartja. (Telefon-
számunk: 271-58-69)

VÍZ - GÁZr- FŰTÉS
SZAKÜZLET

XVI. Rákosi út 103.
TELEFON: 271-49-64

Lakásfűtőgázkészülékek

C-12Cirkó 29 800 Ft
(MSCirkó 36 500 Ft
C-24 Cirkó 42 900 Ft
C-30Cirkó 50 200 Ft
C-40 Cirkó 53 800 Ft
ZC-18Cirkó

(zártégésű) 46 500 Ft
K-I 8 Kombi
gázkészülék 72 800 Ft

KF-125Gázboyler 34 900 Ft
V4-2 Vízmelegítő 18 800 Ft
ZU-4 Vízmelegítő 28100 Ft

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

Gázkonvektorok
(parapetes)

GF-25 konvektor 15 650 Ft

GF-30 konvektor 17 640 Ft
G F-35 kon vektor 16100 Ft

GF-40 konvektor 20 440 Ft

F-8-50 konvektor 18 200 Ft

F-25 falifűtő

köményes 6 440 Ft

A Rákosszentmihályi Evan-
gélikus egyház hírei: A gyüleke-
zet ifjúságából ezen a nyáron
öten vettek részt az evangélikus
egyház által a Balaton melletti
Gyenesdiáson megrendezésre
kerülő országos ifjúsági konfe-
rencián.

A gyülekezet szeptember 6-án
tartotta az évi szokásos hálaadó

istentiszteletet. Ugyanezen az is-
tentiszteleten emlékezett meg a
gyülekezet az új iskolai tanév
kezdetéről.

A gyülekezet az iskolai hitok-
tatást a szeptember harmadikát,
vasárnapot követő héten kezdte
el az iskolákban, illetve a gyüle-
kezet erre a célra biztosított he-
lyiségében (Rákosszentmihály,
Hősök tere 10. szám). A gyüleke-
zetben szeptember 27-én 10 óra-
kor családi istentisztelet lesz. En-
nek témája: a 4. parancsolat üze-
nete.

Hogy ne legyenek védtelenek

BÖLCSÖDÉBŐL SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ
Ez év májusában új épülettel

gyarapodott a Szabadföld utcai
Általános Iskola: használatba ve-
hették a megszűnt Érsekújvár ut-
cai bölcsőde helyiségeit. Igaz,
hogy az „új" épület rendbehozása
erősen megcsappantotta az isko-
la alapítványi vagyonát, Dr. Ballá
Miklósné igazgató mégis boldog:
végre megfelelő körülmények kö-
zé kerültek védencei. Ezelőtt a
Rákosi úti iskolaépületben az
óvoda, a Csömöri út 86-ban a
felnőtt-foglalkoztató, e szétszórt-
ság nem könnyítette meg a mun-
kát.

Az Érsekújvár utcai épületben
óvodáskortóla felnőttkorig és az-
után is folyik az értelmifogyatéko-
sok oktatása, foglalkoztatása. A
jelenlegi létszám: 13 óvodás, 22
iskolás, 25 felnőtt. A tanítás
összevont osztályokban történik,
két csoportban: előkészítőtől a 4.
osztályig és 5-8. osztályig. A cél
az, hogy az általános iskolai ta-
nulmányokat minden gyerek fe-
jezze be. Aki nem tanul tovább,
az rokkantsági nyugdíjra jogosult
és az ÉNO (napközi otthon) ke-
retében a szociális foglalkoztató
által biztosított munkái végezheti

A jelenlegi 25 felnőttből tízen
dolgoznak állandó jelleggel, aktí-
van, de a többiek is kapnak fel-
adatot. Az ÉNO fél 8-tól délután
ötig tart nyitva: délelőtt munkaidő,
délután szabadfoglalkozás van.
Lényeg az, hogy senki nem érzi

ÜGYVÉDI
IRODA

XVI. Tatjána utca 10.
(volt IX-es)
- A mindennapi élet

jogi ügyeinek intézése-
Adás-vételi és egyéb

szerződések
Nyitva: hétköznapokon 15-18 óráig

Tel: 271-2091

magát feleslegesnek, számíta-
nak a munkájára és hasznosan
telik az idő. A járadék és a munka
díjazása eléri a minimálbér ősz-
szegét - ebből csak étkezési
hozzájárulás címén vonnak le
egy kis pénzt.

A továbbtanulóknak sok szak-
mában adott a lehetőség, hogy
betanított munkások lehessenek
és természetesen nem ritka az
olyan gyerek sem, aki szakmun-
kás-vizsgát tesz, vagy leérettsé-
gizik. A mostani jogi szabályozók
sajnos nem segítik azt a sokszor
emberfeletti munkát, amit a fo-
gyatékos gyerek és szülei végez-
nek, vállalva a szakmaszerzést.

Nemrég történt, hogy egy
nyolc osztályt végzett kislány - a
tanácsok ellenére - nem folya-
modott járadékért, hanem nagy
erőfeszítések árán továbbképez-
te magát betanított munkássá. Ál-
lásvállalása után egy hónappal
„természetesen" az elsők között
volt, akit egy leépítés során az
utcára tettek. Mint munkanélküli
visszajött az ÉNO-ba, de ezek
után már rokkantsági nyugdíjra
nem tarthat igényt, most 2200 Ft
a jövedelme a szociális foglalkoz-
tatóban...

Az iskolának jó a híre mind
szülői, mind szakmai körökben -
ez a pedagógusok eredményes
munkáját tükrözi. Ennek köszön-
hetően más kerületekből és a
környező településekről is töb-
ben járatják ide gyerekeiket. Per-
sze sok minden kellene még -
nincs például rádiójuk, televízió-
juk -, dehát az újonnan kapott
rákosszentmihályi épület felújítá-
sa elvitt minden pénzt, ami a
„Védtelenek" Alapítványba ösz-
szegyűlt. Ezért továbbra is várják
az ügy fontosságát felismerő vál-
lalkozók, cégek, magánszemé-
lyek támogatását. Az alapítvány
számlaszáma: 540-008039-8 (T)



ÚJ ÜZLETSOR

Könnyűszerkezetes anyagokból épült fel rövid idő alatt az új
üzletsor a forgalmas Szlovák út mentén, Rákosszentmihály
és Árpádföld határán, nem messze az Állás utcától. Mivel
tömegközlekedési eszközzel a boltok nehezen elérhetők, a
vállalkozók elsősorban az autós vásárlókra számítanak a
környékbeli lakók mellett.

MÚLT HAVI SZÁMUNK-
BAN „Havonta fizethetünk"
címmel riportot közöltünk a pri-
vatizált Díjbeszedő Vállalatról.
Augusztus végén Etler Péter
területi - és kirendeltségvezető
értesített minket, hogy a cikk-
ben közöltekkel kapcsolatban
azóta történt egy-két változás.
íme: kisebb változás, hogy a
számlagarnitúra felső harma-
dába az értesítő, a középsőbe
a számla, az alsóba pedig a
felszólító csekk került. A felszó-
lító csekk és a számla zöld
színű, így az értesítőt és a
számlát nem lehet összeke-
verni.

JELENTŐSEBB VÁLTO-
ZÁS, hogy ha a felszólító csek-
ket nyolc napon belül nem ren-

Mivel nagyon fogy a pénztar-
talék, az Önkormányzat heves
vita után döntött egy nagysza-
bású általános iskolai számító-
gép-vásárlási programról.
Eszerint az iskolákba 7,7 millió
forint értékben ügyviteli illetve
oktatási célú IBM AT 286 és 386
számítógépek kerülnek.

Ezzel az intenzív fejlesztés-
sel alacsony áron, garantált
minőségben megvalósítható
az iskolák gépellátása, s a
használatos programok kerü-
leti szinten koordinálhatok il-
letve szabványosíthatok. A fej-
lesztés várhatóan még az idei
(92/93-as) oktatási évben befe-
jeződik.

dezi a fogyasztó, ezen nyolc
nap után következik a kikap-
csolás és a következő számlán
50 Ft (nem pótdíj) külön keze-
lési költséget számítanak fel.

A VISSZAKAPCSOLÁSI
DÍJ nem 1540 Ft, hanem már
1680 Ft. továbbá: a peres levél
kézbesítése után 15 nap múlva
kerül a jogi osztályukra az ügy.

VIDEOFELVÉTELEK
Esküvő, keresztelő, szüle-
tés- és névnap, egyéb csalá-
di események felvételét

VÁLLALOM
Tel: 127-87-01 (12-19 óráig)

VÍGH SÁNDOR
1162 Vezekényu.38.

KIT ÉS HOVÁ

A PEUGEOT
GYÁR
MÁRKA-
SZERVIZE
1162. Bp.
Mezősas u. 6.
Tel: 16-44-983
Nyitva
H-P:7-17

beutalás rendje
A kerületi önkormányzat hi-

vatalos lapja korábban boldo-
gan adta hírül, hogy a kerepes-
tarcsai Flór Ferenc kórházzal
kötött megállapodás eredmé-
nyeként „új kórháza" lett a ke-
rületnek. Röviddel később a
XVI. kerületet is ellátó Péterfy
Sándor utcai kórház igazgatója
körlevélben hívta fel a szakor-
vosok és háziorvosok figyel-
mét, hogy az érvényes beuta-
lási rendtől eltérően csak a sa-
ját felelősségükre utalhatják a
betegüket más intézménybe.
Időközben napvilágot látott egy
kormányrendelet, amely szerint
a betegeknek bizonyos -kíván-
ságukra igénybe vett - kórházi
szolgáltatásokért fizetniük kell.

Az ellentmondó helyzet tisz-
tázására a kerepestarcsai kór-
ház vezetőjét kértük meg. Dr.
Szabadfalvi András orvos-igaz-
gató elmondta, hogy a kerület
közelsége, az orvos és ápoló
személyzet kerülethez kötődő
kapcsolatai már évekkel ezelőtt
indokolttá tették a beutalás!
renden kívüli betegfogadást.
Először még a Tanáccsal kötöt-
tekegyüttműködési megállapo-
dást, s ezt idén az Önkormány-
zattal - kissé leszűkítve - meg-
újították. Ezzel egyidejűleg a
kerületi képviselőtestület anya-
gilag is támogatta (öt millió fo-
rinttal) a kórház azon törekvé-
sét, hogy korszerű szemészeti
mikroszkópot kapjon a Csíksze-
redái magyar kórház.

NYÍLÁSZÁRÓSZERVIZ
Erkélyek beépítése, tolóajtók, he-
vederzárak, nyílászárók felújítása,
készítése, átalakítása: forgó ablak-
ból nyílót, bukó-nyílót, tökéletesí-
tett szigetelés beépítés víz ellen is!
KELEMEN, 1162. Hámfa u. 5.

Tel: 160-55-18

ÚJDONSÁG A VÉNUSZ SZALONBAN! ]
Műkörömépítés, Sminktetoválás J

- Gépi helyi fogyasztás és alakjavítás
- Mellemelés, terhességi csíkok eredményes kezelése
- Arc- és testránctalanítás
- Bronzárium

Sashalom, Janovetz Margit u. 1.
ÚJ TELEFON: 271-14-47

V - É - N - U - S - Z

Dr. Szabadfalvi András cá-
folta, hogy a kerepestarcsai
lenne a XVI. kerület „új kórhá-
za". Mint elmondta, a kerületek-
nek nincs és nem is lehet kór-
házuk, hiszen ezek mind a fő-
városhoz tartoznak. A Flór Fe-
renc kórház a viszonylag sze-
rény számú kerületi beteg-fo-
gadással mintegy viszonozni
kívánja azt, hogy a budapesti
kórházak a nehéz anyagi hely-
zetben 4 ezer ágyat kénytele-
nek fenntartani a pest-megyei
betegeknek. A kerületi betegek
beutalásához az orvosnak fel
kell vennie a kapcsolatot az
illetékes kórházi főorvossal, s a
beteg csak akkor mehet Kere-
pestarcsára, ha van szabad
hely. (Ezért is fontos a beutalás
rendjének betartása, hiszen
csak ez biztosíthatja a sürgős
esetek garantált ellátását.)

Az egészségügyi reform táv-
lati céljai szerint a közeli kórház
szerepe feltétlenül növekszik,
ám jelenleg a szabályozók és a
finanszírozási gondok inkább
nehezítik az együttműködést.

ARANYSAS VENDÉGLŐ
Mátyásföld, Veres P. út, Be-

nő u. sarok
(Imre utcai HÉV-megálló mögött)

Tel: 271-30-56
Magyaros ízek — olcsó árak!
NYITVA minden nap 11 -24-ig

Rendezvények, esküvők
20-60 főig

Nálunk a TIKETT étkezési
utalvány lefogyasztható
MBC Discont kártyára

20% kedvezmény!

Észak-Pesti
ÁFÉSZ Bolt

35. sz. ABC
Szeretettel várjuk vá-

sárlóinkat üzletünkben
Sokfajta diszkont

termékkel
NYITVA:

H: 7-16-ig
K-P: 7-19-ig
Szó: 7-13-ig
Vasárnap: 7-12-ig

Bp. XVI. Varga J. u. 2



RENDŐRSÉGI HÍREK

A LEGJOBB KERÜLET
Kerületünk - Csepellel holt-

versenyben - első helyen áll az
I-VIII. havi fővárosi bűnügyi sta-
tisztikában. Az ismeretlen tet-
tes által elkövetett bűncselek-
mények felderítési aránya ná-
lunk 57,5%, Csepelen 0,2%-kal
magasabb, ám a részletes ada-
tok alapján megállapítható,
hogy a lakosságot iritáló bűn-

Cseles traffipax
Sokakat megtéveszthet,

hogy az ingyenes reklám-új-
ságban hetente leközlik a fővá-
rosi traffipax-információkat. Az
ott megjelölt helyeken bizonyá-
ra mérik is a sebességet. A
híradásokból viszont hiányzik,
hogy a rendőrség a felsorolt
helyeken kívül máshol is tart
sebesség-ellenőrzést, például
gyakran itt a XVI. kerületben.
Egy-egy alkalommal 80-100
gyorshajtót fényképeznek le, s
előfordult 200 százalékos se-
besség-túllépés is.

A be nem jelentett traffipax
kedvenc helye az árpádföldi Ti-
mur utca lejtős szakasza,
amely szinte csábít a gyorshaj-
tásra. Ismétlődő esetben a sza-
bálysértési bírság összege je-
lentősen emelkedik.

EDITHAJÁNDÉK
Mátyás Király út

és Rákosi út sarkán
Reggel 7-től este 18-ig
Mérsékelt árokkal

Várja Kedves Vásárlóit!
TANSZEREK

SZÉLES
VÁLASZTÉKBAN

cselekmények üldözésében
jobb eredményt ér el a kerületi
rendőrség.

A betöréses lopások tettesei
közül a kerületben 20 százalé-
kot elfognak. (Ez az arány Cse-
pelen 7%, és például a XIV.
kerületben 3%.) Örvendetes,
hogy a múlt óv hasonló idősza-
kához képest a lakásbetörések
száma 43 százalékkal csök-
kent. 17 százalékkal emelke-
dett ugyanakkor a gépjárműlo-
pások száma, ám ez sem lát-
szik magasnak, ha a belvárosi
70 százalékos növekedéshez
hasonlítjuk. A kerület bűnügyi
helyzetét jellemzi, hogy az is-
meretlen tettesek felderítési
aránya három év alatt közel
négyszeresére emelkedett.

BALESET

Szeptember 7-én 3/412-kor sú-
lyos közlekedési baleset volt a
Baross utca-János utca ke-
reszteződésében. A CMD-154
frsz. Lada nem adta meg ̂ z el-
sőbbséget a János utcán a
Sport vendéglő felé szabályo-
san haladó kis Polskinak és to-
tálkárossá törte. A vétlen au-
tóst és utasát súlyos sérülé-
sekkel vitte kórházba a mentő.

GÍLirQ/c
XVI. Szlovák út

0U

Alakformáló Szalon - amerikai tornáztató ágyak
AZ ELSŐ ALKALOM INGYENES

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK:
* Szauna
* Bronzárium (arcbarnítóval)
* Mélymeleg terápia

aktív fogyasztó kúra
* Műkörömkészítés

^NYITVA:
H-P 8-20 óráig,
Szó. 8-14 óráig
Ráriótelefon:
06-60-30123

ÍÜ

VESZÉLYES ADATOK

Betörtek az Önkormányzat épületébe
Szeptember 3-án éjszaka

betörtek az Önkormányzat
Sasvár utcai szociális ügye-
ket intéző irodájába és a mel-
lette lévő gondnoki lakásba.
A tettesek elvittek egy fontos
adatokat tároló számítógé-
pet, hat darab villanyírógé-
pet, egy fénymásolót és egy
rádiós magnót, több mint két-
százezer forint értékben. A
nyomozást nehezítette, hogy
a helyiségekben borsot hin-
tettek szét, így nem nyílt mód
a kutyás nyomkövetésre.

***Eddig is több alkalommal
megtörtént a kerületben, hogy
ismeretlen személyek „környe-
zettanulmányt" végeztek idős
embereknél. Az teljes bizo-
nyossággal megállapítható
volt, hogy azokon a helyeken a
hivatal egyetlen munkatársa
sem járt.

Elkapott tolvaj
B. Miklóst 1990 szeptembe-

re óta körözték, eredetileg egy
nagyértékű kerékpár ellopása
miatt. Az eltelt időt sem töltötte
„dologtalanul" az illető, így van
mit mesélnie a rendőrségen.

A Főkapitányság és a XV.-
XVI. kerületi rendőrök közös
akciója nyomán elfogták az
augusztus 14-i, Kisterenye
utcai betörés tetteseit, akik -
a többi közt - nagyértékű
aranyékszert zsákmányoltak.

MEGNYITOTTUK UJ
M FODIUSZ SZALONUNKAT

VÁRJUK
kedves régi és új vendégeinket

[Csak bejelentésre dolgozunk!
{ Telefon: 271-1539

Hajápolószerek és kozmetikumok
nagy választékban!

Sashalom, Főhadnagy u. 17.
NYITVA:

H-P: 12-19
szerda: 7-14

A szociálpolitikai csoporttól
ellopott számítógépen olyan
adatok voltak, melyekkel a bű-
nözők könnyen visszaélhetnek.
Szerepeltek a nyilvántartásban
mindazok, akik karácsonyra
vagy húsvétra ajándékcsoma-
got kaptak az önkormányzattól.
Ezen kívül a számítógépen vol-
tak mindazok adatai, akik a
megemelt OTP kamatok miatt
önkormányzati kamattámoga-
tást igényeltek. A számítógé-
pen nem csak nevek és címek,
hanem egyéb adatok is szere-
peltek, s ezek ismerete a bűnö-
zők számára megkönnyítheti,
hogy a kiszemelt áldozat bizal-
mába férkőzzenek.

Természetesen ezek csak
feltételezések, hiszen nem le-
het tudni, milyen célból lopták
el a számítógépet. Legjobb vi-
szont lelkészülni a veszélyre: a
Polgármesteri Hivatal nevében
érkezőket minden esetben iga-
zoltassák, és ha nem tudnak
arcképes igazolványt felmutat-
ni, ne engedjék be a lakásba.

A Polgármesteri Hivatalban
pedig sürgősen el kellene gon-
dolkozni azon, hogyan tudják
megteremteni a kerületi polgá-
rok bizalmas adatainak védel-
mét.

Illetéktelen
„ nyaralók"

Több nyaralót törtek fel
a nyáron a mátyásföldi
Szárnyaskerék utca és az
Ilona-telep környékén. Az
elkövetők valószínűleg
szállástalan „turisták", csö-
vezők, akik a fellelhető élel-
miszerek elfogyasztása és
ágyhasználat után csekély
értékekkel állnak odébb. A
terület nagysága miatt a
rendőrség szinte tehetet-
len, bár rendszeresen foly-
tatnak ellenőrzést. Kérik a
környékbeli lakosokat,
hogy észrevételeikkei se-
gítsék munkájukat.



Október elején árverésre kerül
a mátyásföldi repülőtér. Ennek
kapcsán tekintjük át a repülő-
tér történetét keletkezésétől
napjainkig.

A repülőtér alapítása 1916-
ban a Magyar Általános Gépgyár
(MAG) Mátyásföldre telepítésé-
vel vált szükségessé, mert az
első világháború alatt gépkocsi-
kat és repülőgép-motorokatgyár-
tó nagyüzem kibővített formában
a repülőgépek gyártását is prog-
ramjába vette. A cég másfélsze-
resére emelt alaptőkével a Fok-
ker repülőgép terveit vette gyár-
tásba, amelyek az első világhá-
ború idején a legsikeresebb va-
dászrepülőgépek közé számítot-
tak. Ezek berepüléséhez és kí-
sérleteihez vált szükségessé Má-
tyásföld-Cinkoía határában a
mintegy 50 katasztrális hold (kö-
zel 80 ezer négyszögöl) területű
repülőtér.

A Mátyásföldön létesített (és
ma is meglévő) gyártelep szélső
épületeként szerelőhangárt épí-
tettek, s innen közvetlen kijárás
volt a repülőtérre. 1917 áprilisá-
ban a Budapesti Iparcsarnokban
tartott Első Hadirepülőgép Kiállí-
táson már bemutatták a „Magyar
Általános Gépgyár, Mátyásföld"
által gyártott Fokker típusú va-
dászrepülőgépeket. 1918-ban
annak ellenére, hogy már anyag-
beszerzési gondok jelentkeztek,
havonta 10-12 repülőgépet tudott
a gyár kibocsátani. A munkás-
mozgalom történetének érdekes-
sége, hogy a gyár ekkoriban ala-
kult kommunista pártszervezeté-
nek egyik fő szervezője az a Mo-
solygó AntalVolt, akinek nevét a
közelmúltban (állítólag) lezajlott
rendszerváltásig viselte a kerületi
munkásőr-egység valamint a
sashalmi művelődési ház.

A repülőtér ebben az időben
sövénykerítéssel körülvett füves
terület volt, csak a MAG hangár-
sora előtt volt beton térség, a
szerelésekhez kialakítva. Ké-
sőbb a hangárokat tovább bőví-
tették, és a MAG gyár hangárjai-
val merőleges folytatásban két
kőből épült, és két deszkából
épült hangárt létesítettek.

Ezzel gyakorlatilag kialakult a
repülőtér mátyásföldi utcafrontja.
A repülőtér energiaellátását saját
energiahálózat biztosította, így a
hangárakban a villanyvilágítás és
a kőhangárakban a fűtés megöl-

§ HELYI
$ HÍREK

VOLT EGYSZER EGY
dott volt. A repülőtér ebben az
időszakban még csak nappali
használatú volt, szélzsákokkal és
szélirányjelzőkkel felszerelve,
amelyeket a mindenkori szél-
iránynak megfelelően helyeztek
ki a leszálló mezőbe.

fiianon után
A trianoni békeszerződés a

magyar repülőgépipar és repülő-
terek megsemmisítését is előírta,
amely során a MÁG-ban fellelhe-
tő teljes „repülőanyagot" meg-
semmisítették, a repülőtér maga
azonban a hat megkímélt, állan-
dó épületű repülőtér közé számí-
tott, melyeket a későbbi légifor-
galom érdekében a lerombolástól
megkíméltek. Ezt az is indokolta,
hogy a szerződés végrehajtásá-
nak időpontjában már az Antant
hatalmak kezdeményezték a Má-
tyásföldet érintő nemzetközi légi-
forgalmuk megnyitását.

A legjelentősebb nemzetközi
légiforgalmi társaság az 1921-
ben alakult Franco-Roumain
francia-román érdekeltségű nem-
zetközi társaság volt, amely légi-
forgalmi vonalhálózatot épített ki
Párizstól Konstantinápolyig. En-
nek jelentős szerviz és csatlako-
zó állomása kellett, hogy létesül-
jön a középponti fekvésű Mátyás-
földön, ahol a Magyar Kor-
mánnyal megkötött szerződés ér-
telmében állandóan nyolc repülő-
gépet és hatvan főnyi magyar
személyzetet tartottak fenn a vo-
nal biztosítására.

1922. áprilisában megnyílt ez
a nagy jelentőségű légivonal,
amely a Bécs-Budapest, illetve a
Budapest-Belgrád csatlakozó vo-
nalszakaszokon a szerződés ér-
telmében négy magyar pilótát is
köteles volt szolgálatában alkal-
mazni. A járatok napi rend-
szerességgel közlekedtek két-
szárnyú, egymotoros utas- és
csomagszállító repülőgépekkel.

Később ez - az Antant meg-
szálló hatóságok személyi és

Szeg, csavar, tipli, zár, épület- és bú-
torvasalás, barkácsfaáru, elektróda,
kefe, ecset, kerti- és kéziszerszám,

vágókorong, stb.
Bő áruválasztékkal megnyílt a

Petőfikerti
BARKÁCSBOLT

XVI. Újszász u. 95.
Ny itva:H-P 8,30-17,30

Szombat: 8-13-ig
Tel: 271-2059

postaszállítási feladatait ellátó -
társaság hárommotoros tizen-
négy-üléses repülőgépeket is
kénytelen volt szolgálatba állítani
a nagy igényeknek megfelelően.
A rakományok között Bécs és
Budapest között napi 150 kg lé-
giposta küldemény volt - sőt ké-
sőbb ez a társaság monopóliu-
mot is szerzett a légiposta szállí-
tásban.

A repülőgépek kiszolgálását
és a repülőtér rendjét a magyar
személyzet volt hivatva biztosí-
tani. A repülőgépek karbantartá-
sa és üzemanyagellátása sza-
marak által vont hordószállító ko-
csikkal történt, amelyekből kézi
pumpával tankolták fel az üzem-
anyagot.

Futottak a megfogok
Egy-egy repülőgép érkezése-

kor megkongatták a kis jelzőha-
rangot, melyre a repülőgép-meg-
fogó és -bevezető személyzet a
kiguruló géphez futott és a
szárnyvégek megfogásával irá-
nyította azok begurulását. Külön
f eladat volt a motorindítás, melyet
a szerelők kezdeti időben láncot
alkotva kézi berántással, később
lendkerékkel felszerelt indítóáll-
vánnyal tudtak a légcsavaron ke-
resztül elvégezni.

1923 végéig ezek a sárga-kék
színű francia-román társaságbeli
repülőgépek napi járatai és üze-
mi próbái töltötték be a repülőtér
és környezete életét. A társaság
a főváros középpontjában, a Vö-
rösmarty téren nyitotta meg iro-
dáját, ahonnan autóbuszon szál-
lította ki az utasokat.

Érdekességük volt ezeknek az
autóbuszoknak, hogy oldalukon

külön repülőgéppel jelzett légi-
postaládát helyeztek el: a bedo-
bott levelek kézbesítését Belg-
rád, Bécs, Szófia, Bukarest,
Konstantinápoly felé azonnali to-
vábbítással garantálták.

Nemzetközi színvonalon
1923 végén alakultak meg és

kezdték meg üzemüket a ma-
gyarországi légiforgalmi társasá-
gok: a Magyar Légiforgalmi RT
és az AERO Express Légitársa-
ság. Az előző felszárnyas, ötülé-
ses zöld Fokker F III., a másik
Junkers Ft3 fémépítményű ötü-
léses gépekkel. A magyar légitár-
saságok Mátyásföldről a kora
reggeli órákban a vidéki városok-
ba és nagyobb helységekbe új-
ságküldeményeket szállítottak és
napi egy járatot láttak el - főleg
személyszállítás formájában -
Budapest és Bécs között.

Ettől az időtől kezdve a sze-
mélyszállítás ezirányban főleg a
magyar járatokon történt, míg a
kis kétszárnyú francia-román gé-
pek a monopolizált légiposta és
csomagszállításeszközel lettek-
ami azonban sokkal jobban jöve-
delmezett. 1927-től a francia-ro-
mán, társaság CIDNA néven
nemzetközi légiforgalmi társa-
sággá keresztelte át magát és
bővítette járathálózatát.

A kerület Cipőboltja
NO-MINI

Kereskedelmi Gmk
Bp. XVI. Újszász u. 87.

Férfi, Női és Gyermek cipők
teljes választékával áll az

Önök rendelkezésére.

FRANCO
A hét minden napján!

Minden típusú FIATAL NYUGATI SZEMÉLYGÉPKOCSI eladása
főleg DIESEL és TURBO DIESEL autók

megkímélt állapotban

Bízza ránk
autója eladását is!
Személygépkocsik

bizományos

Mercedes, BMW, VW, Audi, Ford, DPSL, Renault,
Alfa-család TIPO, CHOMA, síft.

Fraiico Kereskedelmi és Szolgáltató Bt
1173 Budapest, Pesti út 5-7.

NYITVATARTAS:
Miliőtől péntekig: 9-19 óráig

Szombat, vasárnap: 9-15 óráig
Tel: 1-270-804 vagy 1-270-805 1137 vagy 138 mellék

Autó Tel: 06-60-23-271

* KIVÁLÓ MINŐSÉG * SZOLID ÁRAK *



REPÜLŐTÉR...
A Mátyásföldön dolgozó szak-

személyzet és a társaságnál al-
kalmazott magyar pilóták az ak-
kori nemzetközi színvonalnak
megfelelő legmagasabb fokú ki-
képzést és fizetést kapták. Az így
jómódúvá vált személyek csalá-
diház alapításaikkal jelentős té-
nyezőivé váltak a helyi fejlődés-
nek. Ettől az időponttól kezdve az
utasrepülésben rendszeressé
váltak a többmotoros, főleg a két-
hárommotoros Fokker nagy utas-
repülőgépek is.

Egyre több külföldi légiforgal-
mi társaság kért - a már itt be-
rendezkedettek mellett- légiköz-
lekedési engedélyt Mátyásföldre.
Az anyaország és a gyarmataik
között szükséges gyors össze-
köttetés céljából először az angol
Imperial Airways és a holland
Kl/Wkért ilyen engedélyt és indí-
totta meg rendszeres heti járatait
Indiául. Indonézia felé. Ugyaneb-
ben az időben jelentkezett a né-
met Deutsche Lufthansa A.G. is
Budapest-Bécs, illetve Bécs-Bu-
dapest-Belgrád rendszeres jára-
taival.

Lezuhant és meghalt
Ebben az időszakban Mátyás-

földön csupán egy baleset történt
1925 végén, amikor a francia-ro-
mán társaság szerződtetett ma-
gyar pilótája, Gergye József egy
utasszállító repülőgéppel vakme-
rő műreplő mutatvány közben le-
zuhant és meghalt.

1930-tól már a Magyar Légi-
forgalmi Rt. is kétmotoros tizenöt-

* ÚJ GUMIKÖPENYEK:
Michelin, Continental,
Semperit, Goodyear
Sava, Barum,
Pneumant, Stomil,
és egyéb márkák

* ÚJ TÖMLŐK ÁRUSÍTÁSA
* SZERELÉS, CENTÍROZÁS
* KÖPENY JAVÍTÁS

NYITVA: hétköznap 7-1 8-ig
szombaton 7-1 3-ig

Bp. XVI. Sashalom
Veres Péter u. 23
Telefon: 271 -0245

üléses Fokker F VIII. repülőgépe-
ket helyzeti üzembe a nemzetkö-
zi forgalomban, ugyanakkor egy-
motoros gépeivel több belföldi já-
ratot nyitott meg Mátyásföldön,
Kaposvár-Pécs, Nyíregyháza,
Debrecen viszonylatában. 1931-
ben az olasz és osztrák légifor-
galmi társaság is járatokat indít
Mátyásföldre.

Igazságot Magyarországnak
Erre az időszakra már a fejlő-

dő magyar sportrepülés színes
kis repülőgépei is benépesítették
- főleg ünnepnapokon - a repü-
lőteret, és állandó bemutató és
iskolarepülésekkel zümmögtek a
környék házai felett. A Műegye-
tem Sportrepülő Egyesület a hall-
gatók által épített könnyű kis re-
pülőgépeivel több világsikert ért
el, és ezeket a gépeket, (például
a kis „Rómát" és a „Gerlét") a
mátyásföldi fahangárban őrizték
az iskolagépekkel együtt.

1931 nagy eseménye: július
16-án a magyar óceánrepülők
(Endresz György pilóta és Ma-
gyar Sándor navigátor) fogadása
Mátyásföldön, akik Bicskén tör-
tént kényszerleszállásuk után
egy Fokker repülőgéppel érkez-
tek a repülőtérre. Az óceánrepü-
lők Kanadától Bicskéig 25 óra 40
perc alatt leszállás nélkül tették
meg a több mint 5 ezer kilomé-
teres utat gépükkel, melynek ol-
dalán az alábbi mondat volt ol-
vasható: Justus e fór Hungary
(Igazságot Magyarországnak). A
magyar repülők fantasztikus tel-
jesítményükkel mind a távolsági,
mind a sebességi világrekordot
megdöntötték. 1932-ben ugyan-
innen vett búcsút Endresz
György utolsó útjára Rómába in-
duló repülőgépével: útközben
tragikus módon lezuhant.

DVTERFÉK
Fék — Szerviz

KELETI ÉS NYUGATI
típusú gépkocsikhoz

* Fékbetétek
* Gyújtás alkatrészek
* Ékszíjak
* Tömítések

Kaphatók és a helyszínen
beszereltethetők
ZÖLDKÁRTYÁHOZ

motordiagnosztika, beállítás
Bp. XVI. Veres P. u. 19.

Telefon: 163-99-91
(Új szám: 271-12-53)

1933-ban a nemzetközi nagy
Cserkész Világtalálkozó (Jambo-
ree) idején is központi repülőtér
volt Mátyásföld, ahonnan vonta-
tásban indultak az első magyar
nagyteljesítményű vitorlázó repü-
lőgépek a gödöllői bemutatókra.

A légiforgalom rohamos növe-
kedése mellett a fasizálódó
Olaszország és a Német biroda-
lom légiereje bemutatók és átre-
pülések formájában Mátyásföldre
hozta katonai repülőgépeit is,
amelyeket nálunk még a trianoni
szerződés tiltott. Ezeknek az ál-
lamoknak a támogatásával a re-
pülőtér fokozatosan a f/f/cos ma-
gyar légierő egyik bázisává lett.
A repülőteret benépesítették a
Légügyi Hivatal egyenruhájába
és a repülőtér-gondnokságot el-
látó csendőr ruhába bújtatott tit-
kos katonai alakulatok is.

1936 őszén a németek a kor-
mányzó használatára átadták az
első Junkers Ju 52 fémszerkeze-
tű három motoros utasrepülőgé-
pet HA-DUR jelzéssel. Ez a gép
hozta-vitte a kormányzót Kende-
res és Budapest között. Az ola-
szok ugyanakkor Fiat C R 32
együléses korszerű vadászrepü-
lőgépeket „ajándékoztak" egy-
egy repülőnap után az itteni ala-
kulatoknak.

A kinőtt reptér
A valóság az lett, hogy 1937-

re a titkos légierő kiszorította a
polgári forgalmat és a sportrepü-
lést Mátyásföld repülőteréről.
Nagyarányú laktanya és szolgá-
lati épület építések kezdődtek. A
légiforgalom és sportrepülés szá-
mára új, nagyobb repülőtér léte-
sült Budaörsön.

A második világháborút meg-
előző időre egy vadászrepülő-
ezrednek, egy közelfelderítő- és
egy távolfelderítő repülőszázad-
nak adott már otthont a mátyás-
földi. A környéket a katonai kikép-
zés hangulata töltötte be: reggel-
től estig gyakorlatoztak a légtér-
ben a repülőkötelékek. Sok volt a
baleset és a halálos zuhanás.

A mátyásföldi repülőtér terüle-
te és felületformája nem tett bő-
vítéseket lehetővé, így azt a má-
sodik világháború időszakában
már a katonai repülés is kinőtte,
így vált 1943-ra az IKARUS gyár
mátyásföldi alapító vállalatának,
a „Repülőgépgyár RT" iskolare-
pülőgépeinekberepülő bázisává.
Itt gyártott és javított Bücker, Le-

vente, Honvéd, Mokány stb. re-
pülőgépek gyengemotoros züm-
mögése vette át újra a katonai
repülőgépek dübörgésének
hangját. (Ennek volt köszönhető,
hogy haditámaszpontként nem
érték már nagyobb támadások a
háború hátralévő idején.)

A II. Világháború után itt indult
meg a „Honvéd Központi Repü-
lőgépjavító Üzemben" az össze-
gyűjtött roncsrepülőgépek hely-
reállítása, amelyekkel a „Demok-
ratikus Hadsereg" első kiképző
repülőszázada megkezdhette
„az újszellemű magyar légierő"
megteremtését.

1950-től a magyar Repülőszö-
vetség központi repülőgépjavító
üzeme vette át a mátyásföldi re-
pülőteret és üzemet, és többször
rendeztek itt látványos repülőna-
pokat.

A megszállás után
Az 56-os forradalom leverése

után Mátyásföldön rendezkedett
be a megszálló szovjet hadsereg,
ők vették használatba a repülőte-
ret is. A jugoszláv nagykövetség-
re menekült Nagy Imre miniszter-
elnököt és társait ~\ 956 november
22-én a mátyásföldi KGB-bázisra
szállították, majd másnap repülő-
géppel vitték őket a romániai
Snagovba.

A megszállás első időszaká-
ban a mátyásföldi repülőtérye/e/7-
tős repülő-forgalmat bonyolított
le, az utóbbi évtizedben viszont
többnyire már csak helikoptere-
ket fogadott. A repülőtér délkeleti
sarkába a katonák nagyméretű
disznóólat építettek, javítandó a
tiszti hús-ellátmányt. A kivonulást
megelőző években a mátyásföldi
Cavalloni repülőgép-modellező
egyesület tagjai is használhatták
a szigorúan őrzött repülőtér Pest
felé eső részét - az őrszemélyzet
hallgatólagos beleegyezésével.
A kivonulás előtti hónapokban a
repülőteret szegélyező iparvá-
gány mentén - a környékbeli la-
kosok állítása szerint - teherau-
tószámra ástak el mindenféle
gyanús hulladékot, a gödröket
betonlapokkal fedték le és úgy
temették vissza.

1991 júniusától a repülőtér
használaton kívülre került. Keze-
lője és őrzője, a Kincstári Va-
gyonkezelő Szervezet szeptem-
ber elején árverésre bocsátotta a
replőteret, valamint az ahhoz
kapcsolódó két volt szovjet terü-
letet (a repülőtér és az Újszász
utca között). A kikiáltási ár 3 mil-
liárd 61 millió forint, az árverésre
október hatodikán déli 12 órakor
kerül sor.

(W. L. írása nyomán)



Egy vélemény a képviselői jövedelmekfői

A fehér lapok többsége üresen maradna...

Igen demokratikus lépés volt a
Helyi Hírek szerkesztőségétől,
hogy a 8. számban lehozta kerü-
letünk vezetőinek és képviselői-
nek díjazását, akiket mi válasz-
tottunk meg („Vérim, ezt akartá-
tok"?!) és a mi adónkból (ugyan
mi másból?) fizetünk.

Szóval álldogálok sorban a
Postán ( hol máshol?) és hall-
gatom a lakosság tengerhez ha-
sonló tompa zúgolódását, amiből
egyszer csak kiemelkedik egy
felháborodott „basszus". „És csi-
náltak valamit ezért 2 év alatt,
semmit." „Dehogynem, annyit,
hogy duplájára emelték a fizeté-
süket" (optimista bariton) „Én
ugyan szégyenlenék felvenni
majdnem százezret, pedig 40
évet dolgoztam, vagy ha már fel-
vettem, elvinném az első szociá-
lis otthonba és kiosztanám a há-
romnegyedét" (nő, szoprán?
mezzoszoprán?)

- Ki vesz fel majdnem százez-
ret- ugrik bennem nagyot a csó-
ró kis pedagógus és hátrapillant-
va látom, hogy a H. H. van em-
bereim kezében.

Kockáztatva, hogy elvesztem
a soromat, odanyargaiok a Posta
közepén álló kis „minek nevezze-
lek" asztalhoz, ahol minden kap-
ható, s máris kezemben az - írás:
„Mennyit keresnek a kerületi ön-
kormányzati képviselők?" A sor-
ba visszaengednek szó nélkül, a
bajban összetartunk, márpedig
most baj van: aszály, vízdíj, ha-
vonta gáz és villanyszámla; a ke-
nyér, a hús ára, a hőség - s a
képviselők fizetése pedig emel-
kedik az egekig.

Szóval nézegetem ezeket a
díjazásokat, elálmodozom (van
időm, még vagy fél óra mire sorra
kerülök) mi lenne, ha bemennék
egy Tanácsülésre (jaj, még min-
dig eltévesztem) és átnyújtanék
a T. képviselő uraknak és höl-
gyeknek egy-egy fehér lapot. Fe-
lül csak egy szám lenne - a
díjazásnak (ami nekik csak mel-
lékállás, ugye, mert dolgozó em-
berek ők, van főállásuk is - de jó
lenne tudni mennyit hoz a kony-
hára, attól talán még az adóhiva-
tal is behunyná a szemét), szóval
letenném azt a szép fehér papírt
és megkérném az urakat és höl-
gyeket, írják rá, hogy m ég válasz-

HELYI
HÍREK

tásuk óta mit tettek értünk, de
konkrétan ám! Olyan ropogós
konkrétan, mint az a pénzecske,
a díjazás, amely legtöbbünknek
elérhetetlen álom.

Megpróbálom elképzelni,
hogy a saját szakmám dolgozói-
ért mit tettek... Magam 44 éves
tanár vagyok, nappali tagozaton
végzett gyógypedagógus, 19 éve
tanítok egy helyen (itt a kerület-
ben), fizetésem 15 ezerforint net-
tó, osszam be, ugye?! A főváros-
ban ez az egyetlen önkormány-
zat, amely fennállása óta sem
pedagógusnapi jutalmat, sem 13.
havi fizetést (ezt a tanácsi - par-
don - dolgozók minden évben
megkapják) nem osztott tanárai-
nak. A január 1-től járó 10% köz-
ponti béremelést április 3-án
osztják le nekünk (inflációóó +
addig nekik kamatozik) 5% bér-
emelést ígért az önkormányzat
január 1-től, máig sem kaptuk
kézhez. (Mikor is emelték a kép-
viselők fizetését? Május? Ja, ak-
kor odakerülhetett, „véletlenül".)
Az indoklás a Rákosi korszakból
való - „a pedagógia nem termelő
ágazat". Egy nemzet jövőjére
nézve nincs ennél veszélyesebb
kijelentés (és ostobább).

Kontraszt-anyagként még
néhány szakma - bányászok,
egyetemi tanárok, téesz-parasz-
tok, kohászok, kalauzok és mű-
fordítók, ápolónők és takarítónők
40-50 év MUNKA (GÁLYA) után
élnek kilencezer forint nyugdíjból.
Élnek? Haldoklanak. És vessünk
még egy pillantást akkor a képvi-
selői mellékállások díjaira. És
vessünk egy pillantást a képze-
letbeli fehér lapokra - mit tettek
értünk ezért? A FEHÉR LAPOK
TÖBBSÉGE ÜRESEN MARAD-
NA.

A kerület lakosságának nevé-
ben nagyon köszönöm a tájékoz-
tatást a képviselői díjakról. Példá-
ul ez egy független újság fő fel-
adata.

Friedrich Klára

r AKKUMULÁTOR
SZAKÜZLET

Gépkocsi és motorkerékpár akkumulá-
torok, zárt akkumulátorok, napelemek,
autóápolási cikkek, fagyálló

ÁLLANDÓAN KAPHATÓ

Accusealed Kft
XV. Cscrvenka Miklós u.86.

Tel: 251-83-19
NYITVA: H-Cs: 8-16

VÁLLALKOZÓK AJANLATAI

P: 8-15 J

KERÜLETI SZOLGÁLTATÓK ÉS MUNKÁT
KERESŐK jelentkezését várjuk (főleg kü-
lönleges szakmákból) munkaközvetí-
tés/szervezés céljából, lehetó'leg a kerü-
let vonzáskörzetéből Rákosszentmihály,
János u. 14. Tel: 271-41-22

N+L+F RUHÁZATI BOLT. Bp. XVI. Má-
tyásföld, Újszász u. 59. (a 46-os autóbusz
vonalán) Nálunk minden ruházati cikk ol-
csóbb!. NYITVA: H-P 10-18-ig, Szombat
10-14-ig

NŐI ÉS CSALÁDI KONDITORNA kedvez-
ményekkel, pedagógusoknak, kismamák-
nak külön kedvezmények. Helye: Metró
utcai általános iskola, hétfőtől péntekig
17-18 óráig. Megközelíthető a 92-es ill. a
44/A busszal.

DR.FEHÉR ÁGNES bőrgyógyász, kozme-
tológus, lézergyógyász, XVI. Budapesti u.
136. H, Cs: 17-19-ig

SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉSE
házhozszállítással szombat-vasárnap is.
Tel: 271-6017

HÁZTARTÁSI KISGÉPEK JAVÍTÁSA. 271-
4122

M'NDENFÉLE CIKK bizományi értékesíté-
sét vállalom, ugyanitt selyemvirágok
nagy választékban. Rákosszentmihály,
János u. 14. Telefon: 271-4122

A LÁMPÁS Kisvendéglőben - 1161 Bp.
Rákosszentmihály Köztársaság u. 2. Tel:
271-5855 - előfizetéses étkezés 105 Ft
Ugyanitt tájjelegű borok, házi ízek. Nyit-
va: H-P 10-21-ig, Szó 10-16-ig, vasárnap
zárva. Rendezvények 35 főig, bármely
időpontban.

TERMÉNYESÜNK ÚJ SZOLGÁLTATÁSA:
házhozszállítás telefonmegrendelésre.
Selyemvirágok nagy választékban.
Rákosszentmihály, János u. 14. Telefon:
271-4122

CÍMFESTŐ CINKOTÁN! Kirakat és autó-
grafika, cégtáblafestés. Vrábel Ferenc,
1164 Lapos köz 8. Üzenetfelvétel: 164-
1512

BÉRELJEN POSTAFIÓKOT Szentmihályi
Szolgáltató Ügynökségünknél! Felvilágo-
sítás telefonon: 271-41-22

KFT, BT, GMK és egyéni vállalkozók ré-
szére könyvelési munkát és ügyintézést
vállalok. Tel: 14-14-806 vagy XVI. Batt-
hyány u. 13.

VÁLLALKOZÁS OK teljes ügyvitelét, pénz-
tárkönyv, naplófőkönyvvezetést, egysze-
rűsített kettős könyvelést vállal. Horváth
Sándorné számlaképes kisvállalkozó Bp.
XVI. Hermina út 9. Tel: 271-2749

REDŐNY - RELUXA - harmonikaajtó -
zsalugáter - védőrács - biztonsági ajtó
és lakásfelújítás (kőműves, festő, burko-
ló) Rácz Bálint Mátyásföld, 1165 Hu-
nyadváru. 64. Tel: 271-2498

ÉPÍTŐANYAGOK: PILLMAYER, XVI. Csö-
möri u. 240. Tel: 16-38-509

ÉPÍTÉSTERVEZÉS 1161 Rákóczi u. 124.
POZSONYI, Tel: 271-5060

KOLONIÁL ÉS MODERN bútorok, lakás-
kiegészítők. Csömöri út 80. Üzletközpont
lakberendezési bolt

MINDENFÉLE szak- és segédmunkát el-
végzünk. 271-4122

NYOMTATVÁNY - PAPÍR/ÍRÓSZER KE-
RESKEDÉS * IRATMÁSOLÁS (nálunk a
legolcsóbb: 4 Ft+Áfától!) Westel rádió-

telefon kölcsönzés (10000 Ft/hó+Áfától)

1165 Bp. Bökényföldi út 6. Nyitva hét-
köznaponként 7.30-17-ig

KORREKT Nyomdaipari Kft. XVI. Farkasfa
u. 52. Tel: 271-32-27

MOLNÁR AUTÓSISKOLA októberi tan-

folyama 5-én, hétfőn 16,30-kor indul a

XVI. M.föld, Táncsics Mihály úti általá-
nos iskolában. Jelentkezés a helyszí-

nen, vagy a 27-12-126 telefonon. A tan-

folyam ára 8600 Ft. Kerületi lakosoknak
továbbra is 10% kedvezmény!

LŐZE KFT. VÁLLAL épületfelújítást
ugyanittvas, alumínium nyílászárók, min-
denféle vasipari munkák. Tel: 1-883-824
vagy 2-715-736 (este 6 után)

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GÁZKÉSZÜLÉK
JAVÍTÁS, csőrepedés megszüntetés, la-
kásfelújítás, WC-, boylerjavítás, csere,
gázvízmelegítő, gáztűzhely, cirkó, gáz-
konvektor javítása. XVI. Albán utca 24. (a
sahalmi piactól 100 méterre), tel: 271-04-
55 Kovács Attila, reggel-este!

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, csatorna tisztítás
és karbantartás mindennap 271-45-25
Marcsányi László 1162 Attila u. 95.

EGYEDI NYOMTATVÁNYOK tervezése,
kivitelezése kis példányszámban (50 db-

tól) is: szórólap, névjegy, levélpapír, bo-
ríték, meghívó, prospektus, öntapadós
cimke, egyéb reklámanyagok, színes

papíron is - 2 napos határidővel. Gyors-

másolás, sokszorosítás A/3 méretig, két

oldalon is, kicsinyítés, nagyítás.

(A/4 fénymásolás 4,80 Ft + áfa, nagyobb
példányszám esetén árkedvezmény.)
HERMINA GYORS-NYOMDA, Bp.

XVI. Hermina u. 16. (a János utcánál)
Tel: 271-5919 NYITVA: hétköznapokon

10-12-igés16-18-ig

MEGBÍZHATÓ KŐMŰVESMESTER vállal-
ja új épületek teljeskörű kivitelezését
szakipari munkákkal együtt. Ezen kívül:
hétvégi házak, átalakítások, külső-belső
vakolások, csempézések, linóleumra-
gasztás, kandallóépítés, szigetelések, ke-
rítésépítés. Sarkadi kőművesmester,
1162 Árpádföld, Timur u. 95. Tel: 1643-711
(üzenet)

| Sittelszállítás 8-16-ig Telefon: 16-42-992~|

LAKÓTELEPI BEÉPÍTETT konyhaszekré-
nyek ajtóátalakítása zsalugáteresre, bár-
milyen színben igény szerint. Megrendel-
hető a 2-716-327 telefonon 8-18-ig

HÁZTARTÁSIGÉP, TV-VIDEÓ szerviz,

hűtőgép, fagyasztó, boyler, mosógép és

kisgép javítása minden nap (vasárnap

kivételével). Címbejelentés 9-18-ig Tel:

271-71-37 Nagy Gábor, XVI. Baross Gá-

bor u. 20. és Gabula András XVI. Árpád-

föld sor 25. (Tel: 271-21-53)

FELÍCIA menyasszonyi ruhakölcsönző,

V. Haris köz 1/A. Tel: 1179-883
ÜZLETKÖTŐK, ÜGYNÖKÖK, PIACI ÁRU-
SOK jelentkezését várjuk. 271-4122



AZ ÖNKORMÁNYZAT LEMONDOTT RÓLA

Mi lesz az Ikarus Művelődési Házzal?
Több alkalommal híre jött,

hogy eladják az Ikarus Művelő-
dési Házat. Nagy Károlyt, az
Ikarus RT személyügyi és szo-
ciális igazgatóját arról kérdez-
tük, milyen sors vár a mátyás-
földi gyár egykori büszkeségé-

re. Mint megtudtuk, az intéz-
mény helyzete finoman fogal-
mazva rendezetlen. Az épület
az Ikarusé, az alatta lévő föld a
kerületi önkormányzaté, az in-
tézmény kezelői joga pedig a
szakszervezeti szövetségé.

Meg nem erősített hírek szerint októberben újra indul az
„igazi" diszkó az Ikarus Művelődési Házban, éjjel kettőig,
szesszel locsolgatva. Rendőrségi források szerint korábban
voltak bizonyos közrendészeti problémák a diszkó táján, s
emiatt a környéken némi aggodalom tapasztalható a közön-
ség miatt (amennyiben az nem léghajóval érkezik).

A gondok orvoslásában korábban közreműködő kerületi
önkormányzat jegyzőjétől azt tudakoltuk, született-e a disz-
kóval kapcsolatban valami intézkedés, illetve mi a teendő,
ha a félelmek netán beigazolódnak. Bánkuti Antal elmondta,
hogy a művelődési házat korábban felszólították a gondok
orvoslására, de más intézkedést nem tettek. Ha viszont
újfent randalírozásokról ad hírt a környékbeli lakosság, kímé-
letlenül redukálják a diszkó nyitvatartási idejét, például este
6 és 9 óra közé.

Az ilyen intézmények, mint az Ikarus diszkó nyitvatartási
idejének korlátozása ugyanis önkormányzati hatáskör, és a
Polgármesteri Hivatal a lakosság védelmében élni is kíván
ezen jogkörével.

Nekem pont jó.
Volkswagen Transporter

zárt furgon.
A Volkswagen Transporter zárt
furgorVegyvalamiért tökéletes.
Azért, mert pontosan megfelel
annak, aki dobozolt árut, szer-
számokat, festékeket, vagy más
hasonlót kíván szállítani. Tehát
pont jó.
A vezetőfülkéje, amelyben a
vezetőn kívül még két utasnak
van hely, olyan, akár egy ké-
nyelmes személyautó. Rakodó-
tere azonban egy teherautónyi.
Ugyanis a Volkswagen Trans-
porter zárt furgon rakodótere

Hollárautó Kft.
1161 Budapest, Körvasút sor 8.
Tel./Fax: 271-5708

Importőr: Porsche Hungária

5,4 m3, illetve hosszabb ten-
gelytáv esetén 6,3 m3. Ez a fur-
gon igazi Volkswagen. Igényte-
len, mégis elegáns. Strapabíró,
hasznos, mégis kényelmes.
Sőt, megéri, mert az árból az
ÁFA visszaigényelhető. Tehát a
Volkswagen Transporter zárt
furgon egyszerűen pont jó.
A Volkswagen Transporter
zárt furgon lízingelhető, sőt
9-13%-os kamatozású részlet-
re is megvásárolható.

Volkswagen.
Biztos lehet benne.

A művelődési ház finanszíro-
zása szintén kissé átmeneti.
Mind a szakszervezet, mind a
művelődési minisztérium 1,5-2
millió forinttal támogatja az in-
tézményt. Az Ikarus gyár a te-
lefon és fűtési rendszerére
szervesen rákapcsolt épület
használatáért szinte semmit
nem kér - a telefonszámlát is
csak az utóbbi időben kell kifi-
zetni.

A művelődési ház kiadásai
ilyen alacsony rezsi mellett is
meghaladják az évi 20 millió
forintot. A különbséget - az
igazgató frappáns megfogal-
mazása szerint - „összekocs-
mázzák, összediszkózzák" -
magyarul: össze-vállalkozzák.
A művelődési intézmény a
gombatermesztéstől a lambé-
ria-gyártáson és busz-bérbea-
dáson át a ruha-és élelmiszer-

forgalmazásig számos „művé-
szeti ággal" foglalkozik, a fenti-
ek szerint nem is jelentéktelen
anyagi sikerrel.

Az Ikarus Művelődési Ház
amolyan közös ló: a rész-
vénytársasággá alakult vállalat
a szakszervezet és a munkás-
tanács egyetértése nélkül nem
jogosult intézkedésre. Miután a
kerületi önkormányzat a műve-
lődési házról, mint a kerületnek
szükséges intézményről le-
mondott, hosszabb távú bérbe-
adás látszana hasznos megol-
dásnak. A szakszervezet vi-
szont amellett kardoskodik,
hogy a házat közösen vigyék
valamilyen alapítványba. Tart
tehát a vita, s reménykedjünk,
hogy mire befejeződik, a „közös
kultúr-állat patái" nem mutat-
nak az ég felé. (F)

Az Ikarus BSE atlétikai szakosztályának dobó csoportja résztvett
a serdülő „B" korosztály Országos Bajnokságán.

A legjobb eredményt Pintér Attila érte el, aki korosztályában
Országos Bajnok lett súlylökésben 16.60 méteres eredménnyel.
Irmes Erzsébet a második helyet szerezte meg szintén súlylökésben
13.28 m-es egyéni csúccsal.

Pethő Ferenc az első országos bajnokságán a legfiatalabb korcso-
portban harmadik lett ugyancsak súlylökésben 12.84 m-el.

A verseny lapzárta után fejeződik be, ezért az esetleges további
eredményekről a következő számunkban számolunk be.

Ipoly Zoltán

A Munkanélküliek, Állástala-
nok, Álláskeresők egyesületei
várják mindazokat:
- akiknek már nincs állásuk
- akiknek még van, de bizonytalan
- akik segíteni tudnak és akarnak
embertársaikon
- akik megtisztelnek bizalmukkal
és elmondják gondjaikat

Vállaljuk:
- a hozzánk fordulók jogi és érdek-
képviseletét
- munkajogi, pszichológiai tanács-
adást
- állásmenedzselést, tréningek,
tanfolyamok szervezését
- szak- és átképzési lehetőségek
megismertetését
- vállalkozásszervezést és tanács-
adást
- szociális segítségnyújtást
Hasznos és értelmes elfoglaltságot
ajánlunk, esetleg közhasznú mun-
kavégzési lehetőséget (korlátozott
számban) Küldje el barátait, isme-
rőseit is!

Ma még dolgozó POTENCIÁ-
LIS MUNKANÉLKÜLIEK! Pálya-

kezdő fiatalok! Vegyétek igénybe
tapasztalatainkat, hogy tájékozat-
lansága miatt senki se kerülhessen
kedvezőtlen helyzetbe.

Mielőtt elveszíti állását, ha át
akarják helyezni, ha új munkaszer-
ződést akarnak aláírattatni, mielőtt
elfogadja a meghirdetett vagy fel-
ajánlott munkahelyet, keressen
meg minket: tájékoztatjuk jogairól
és lehetőségeiről! Esetleg még ál-
lását is megtarthatja. Jobb feltéte-
lekkel állhat munkába! Jöjjön el
hozzánk, és küldje el ismerőseit,
barátait is.

Várják a Munkanélküliek és Ál-
lástalanok Budapesti Egyesületei a
Nap Segítőszolgálatnál - VIII. Szi-
gony utca 13/A. hétfőként 15-18
óráig (Telefon: 133-4966)

Ferencvárosi Egyesületnél - IX.
Toronyház u. 3/b keddenként 9-17
óráig, szerdánként 67-12 óráig.
(Telefon: 147-4211)

Zugló XIV. Rákosfalva Park 1-3
szerdánként 15-18 óráig, Közössé-
gi Ház, Örs vezér tere (IKEA mö-
gött). Telefon: 163-3202



H - H APRÓ

Lakás, ingatlan

MÁTYÁSFÖLDÖN, Sashalmon
keresünk I50-200 n-öles családi
ház építésére alkalmas összköz-
műves telket telefon lehetőség-
gel. Tel: 271-118818-20 óra között

ELADOM vagy cserélem családi
házam 93 nm-es másfélszoba
komfortos+egyszoba, fürdőszo-
ba, előszoba különbejarató. Fűté-
se szénkazán (gáz az utcában).
Kérek XVI. ker-ben egy kétszobás
komfortos családi házat. Cím:
1162 Árpádföld, Csűr u. 3. Megte-
kinthető minden nap 10-18-ig.

5 és félmillió forint értékű két há-
zas, 170 n-öles ingatlanomat el-
adom, vagy lakásokra cserélem,
értékegyeztetéssel. Marschall
Lajosné 1162 Bp. Diófa u. 101.

TÖBBGENERÁCIÓS iker családi
házrész 150 n-öl telken, teher-
mentesen eladó, vagy 1,5-2szoba
összkomfortos lakótelepi lakás-
ra+kp-re cserélhető. Telefon az
utcában, víz-gáz, villany van. Ki-
sebb tatarozásra szorul, ö. Konc-
zerné1631 Pf. 110.

100 nm-es családi ház eladó. A
XVI. Arany János u. 42-ben, vagy
a Centenárium lakótelepen gará-
zsos lakásra 1+2 cserélhető ér-
tékkülönbözettel. Balog Pál 1165
Bp. Arany J. u. 42.

XVI. ker-ben 80 nm-es felújított
családi ház eladó 105 n-öles telek.
Irányár 3,5 millió forint Bp. And-
rás u. 34. Telefon: 1-839-850

ÁRPÁDFÖLD szélén, 230 n-öles
panorámás telken lévő egyszo-
bás, gázfűtéses családi ház el-
adó. Megtekinthető hétvégén
XVI. Etelka u. 52. Pálinkás Csaba
1144Bp. Gvadányiu. 44-4E.

ELADÓ összközműves családi ház

társastulajdonú 63 nm lakórész-
szel, mely bővíthető 40 nm-rel, 180
n-öles telekrésszel, külön bejá-
rattal, részben felújításra szoruló.
Érdeklődni 17 óra után Tóth 1161
Bp. Pálya u. 42.

ELADÓ Árpádföldön egykétszoba
összkomfortos, központi fűtéses,
garázsos családi ház kétszázas
telken, melléképülettel. Kétszo-
bás öröklakást a XVI. kerületben
beszámítunk. Irányár 5,5 millió fo-
rint 1162 Bp. Szlovák út 148.

300 négyszögöl saroktelken, ter-

méskő alapú kerítéssel, 155

négyzetméter bruttó alapterüle-
tű telefonos ház: 2,5 szoba + té-
likertes, márvány burkolatú nap-

pali, 10 négyzetméteres fedett

terasz, 70 négyzetméter szute-
rén, tetőtér-beépítési lehető-

ség, gáz a szuterénban. Mátyás-
föld, Mátra utca 10. (Táncsics
utca sarok). Érdeklődni 10-17
óráig személyesen.

ÁRPÁDFÖLDI 100 nm-es családi
ház 300 n-öl telekkel (gázfűtés,
ipari áram, garázs, műhely, tele-
fonkötvény, tetőtér félig kész) 4,5
millió forintért eladó, vagy kisebb
családi házra cserélem. Szabó
Paula 1162 Majorszegi u. 15/A.
(Mozgássérültek Intézeténél)

VÁSÁROLNÉK30-40flm-es lakást
a XVI. kerületben októberi költö-
zéssel. Levélcím: Pázmándiné
1165Bp. Szabadság u. 27.

CENTENÁRIUMI 1+2 félszobás,
telefonos öröklakás eladó. Tele-
fon: 271-7664

ELADÓ a Centenáriumi lakótele-
pen egy 2 szobás 55 nm-es erké-
lyes öröklakás, irányár 2,1 millió
forint Cím: Nagy, Bp. XVI. Buda-
pesti út 121/B.III.7. napközben is.

ELADÓ másfél szobás, komfortos,
cserépkályhás, parkettás, para-
bolaantennás 46 nm-es kis családi
házrész kis kerttel. Irányár: 1,400
ezer forint Érdeklődni: Cinkota,
Georgina u. 38/B. László István

ELADÓ Cinkota-llonatelepen 233
n-öl gyümölcsös, fúrt kúttal, be-
kerítve, 25 nm-es berendezett fa-
házzal, villany akkumulátorról.
Ára: 600 ezer forint Szabó Gyula
Sashalom Védő u. 2. III. 14. Lán-
dzsa úti lakótelep.

ELADÓ Szilasligeten 100 nm-es 3
szoba, hallos családi ház, közpon-

ti fűtés, telefon, pince, garázs,
ipari áram van. Gáz az udvarban.
Érdeklődni: 1-838-983 Békési

KISTARCSAI 63 nm-es, összkom-
fortos, 2 szobás tanácsi lakás el-
cserélhető másfél szobás, XVI.
kerületi tanácsi lakásra. Sima
csere. Érdeklődés: Kistarcsa,
Eperjesi u. 5. l.lépes. II. 1. A kór-
ház mögötti lakótelep.

ÚJPALOTAI csarnokhoz 2 percre
lévő 2 szobás l. emeleti 47 nm-es
tanácsi lakásomat a XVI. kér. Jó-
kai lakótelepre 2 szobás tanácsi-
ra II. emeletig elcserélném ráfize-
téssel. Érdeklődni lehet minden
nap 17 óra után a 2-716-879 tele-
fonon Lukács

ELCSERÉLNÉM belvárosi 70 nm-
es összkomfortos, megvásárol-
ható tanácsi lakásomatlakótelepi
1+2 1/2 szobás tanácsi lakásra.
Érdeklődni: 1-126-626/25 mellék
munkaidőben Lauterné

302 n-öles telek, rajta kis házzal el-
adó Rákosszenünihályon. Horváth
Józsefné Bp. 1162 Gusztáv u. 87.

1,2 millió forintért vennék 30-40
nm-es XVI. kerületi lakást vagy
gödöllői HÉV vonalán ingatlant
Pázmándiné 1165 Bp. Szabadság
u. 27.

KIADÓ 116 nm-es, négy részre
választott pince szuterén helyi-
ség, műhely, raktár, üzlet céljára.
Víz, villany van. (Csömör, Szőlő u.)
Érdeklődni: 271-47-42 este

KIADÓ raktározásra 60 nm-es
épület tehergépkocsi bejárattal.
Bp. XVI. Gusztáv u. 97.

XVI. KERÜLETBEN albérletet ke-
resünk 13 ezer forint+rezsiig. 1-
605-518 napközben.

FIATAL HÁZASPÁR két gyerekkel
eltartási szerződést kötne ottia-
kással is. Tel: Szántó Mihály, 271-
3507

TARTÁSI, életjáradék, örökösö-
dési szerződést kötnék azonnali
kerthasználattal, vagy kertet,
kertrészt bérelnék a kerületben.
Érdeklődni 1-216-844 Kékesi

BÉRELNÉK legalább másfél szo-
bás lakást a kerületben hosszabb

időre, lehetőleg bebútorozva,
tisztességes díjért Galbovy Jó-
zsef 1162 Bp. Mátyás kir. u. 112.

Vállalkozók figyelem! Mátyásföld
centrumában 80 nm-es alapterü-
letű, 4 helyiségből álló szuterén
bérbe adó. Érdeklődni: 271-3997

KIADÓ 70 nm-es, központi fűtéses,
telefonos, 3 fázis (25 A) ipari áram-
mal üzlethelyiség, kiszolgáló helyi-
ségekkel, raktározás vagy más te-
vékenységre - vendéglátó kizár-
va, özv. Varga Pálné, Rsztm. Varga
József u. 208. (Attila u. sarok)

HELYISÉG bérbe adó. Tel: 1839-
993 (új telefonszám: 271-12-41)

EXKLUZÍV 100 nm-es összkomfor-
tos családi ház telefonnal, para-
bola antennával, főútvonalon be-
rendezés nélkül irodának kiadó.
Telefon: 1839-938 (9-17 óra kö-
zött), 271-0920 (18 óra után)

Oktatás

ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG-
FEJLESZTŐ nyolchetes, kiscso-
portostanfolyamokhatodik-hete-
dikeseknek októbertől az Örs ve-
zér terén. TAN-ÁSZ Iroda Tel:
271-4179

EGYETEMI hallgató matematika-
fizika tanítást, korrepetálást vál-
lal. Orbán Attila 2-51-9229

ANGOL nyelvtanárt keresünk a
kerületben vagy környékén. Tele-
fon: 271-2749

KÖZÉPISKOLAI tanár angolt korre-
petál és tanít diákoknak és felnőt-
teknek egyaránt Kívánságra ház-
hoz is megy. Cím: XVI. Nap u. 44.

MAGYAR nyelvtan-helyesírás,
történelem tantárgyból általános
iskolás tanulók korrepetálását
vállalom. Telefon: 271-2872

Napközi helyett! Alsós tanulók
felkészítését korrepetálását vál-
lalja friss nyugdíjas tanítónő. Te-
lefon: 271-22-21

XVI. KERÜLETBEN lakó, egyéni
angoltanítást vállaló, gyakorlott
személyt keresek. Nyíró' Edit 1163
Bp. Enikő u. 5.

ANGOL oktatásért cserébe rela-
xáló testmasszázst adok önnek
vagy családtagjának. (Fifti-fifti
alapon). Kaminszki Ildikó 1163 Üz-
bég u. 32. ÍV/10.

Állás, munka

PC HARDVERBEN JÁRTAS fiatal
m unkatársat keresek. (Gépkocsi-
val előnyben.) TZteam, tel: 271-
44-44

NÉMET nyelvű fordítás, levele-
zés, bonyolítás, tolmácsolás hét-
végén is. Gyorsaság-rugalmas-
ság. Komlós 1165 Bp. Papír u. 12.
Telefon: 271-2048

NÉMET-MAGYAR Kft fiatal kül-
ker, végzettségű német nyelven
levelezni tudó m unkatársat keres
zuglói munkahelyre. Jelentkezés:
Garzuly György ügyvez. igazgató-
nál Bp. XIV. Füredi u. 65. Tel: 2526-
444

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGET
folytató kft keres - próbaidőre,
számlaképes szellemi szabadfog-
lalkozásúként vállalkozóként-jó
angol tudású, szövegszerkesztőn
dolgozni tudó (ÉKSZER programot
használunk), leinformálható tit-
kár-ügyintézőt a XVI. kerületbe, 6
órás munkaidővel, 20.000 Ft havi
javadalmazással. Raáb l. Kft Pf.
121. Bp. 1631

MUNKÁT vállalnék. 21 éves ke-
reskedelmi gyakorlattal, targon-
cavezetői jogosítvánnyal és B ka-
tegóriás jogosítvánnyal. Jelenleg
leszázalékolt vagyok. Telefon: 1-
633-830, vagy 251-1661 (8-tól 15-
ig) Kocsis Zsigmond

Adásvétel

ÉPÍTKEZÉSBŐL visszamaradt 8
db A-28-as (3,2 méteres) áthidaló
gerenda 6000 Ft-ért eladó. Érdek-
lődni: XVI. Lőpor u. 22.

FORGÁCSLAP 1750x1500x19 mm-
es és sztaniolos üveggyapot pap-
lan 4000x500x30 mm-es eladó. Te-
lefon: 271-5774

ABRIKTER nagy teljesítményű,
körfűrésszel kombinálva eladó.
Borsos Lajos Telefon: 2-713-049

ELADÓ 1 db Shwanktip. szétszed-
hető surf. Ideális szállíthatóság,
tárolhatóság, áron alul 26 ezer
forintért Érdeklődni: 18-20 óráig a
271-5549 telefonszámon.

AT-386 16 MHZ 1+1 M RAM 40 M
Winchester, 1,2 floppy, 1S, 1P,

DimimiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiB

I PAPÍR-ÍRÓSZER [
l ELKÖLTÖZÖTT (
i A Rákosi u. 93-ból a 110-be i
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MANZÁRD
EPÜLETEK

Tervezését,
engedélyezési eljárással

kivitelezését, felújítását
Építőipari-, szakipari-,

tetőfedő munkákat
víz-, fűtés-, villanyszerelési,
festő-mázoló és aztalosmunkákat.

Mátyásföld, íjász u. 24. •& 2-713-715



H - H APRÓ
EGA monitor, 101 gombos billen-
tyűzet, Genius soros Mouse+pad,
CO-processor eladó. Ár: 80 ezer
forint Telefon: 06-60-16-945

KAZÁNBA VALÓ koksz, áron alul
eladó. 25 mázsa. Bodnár Sándor
1162Rsztm. Ferenc u. 9.

ELADÓ kb. 300 db nagyméretű
ikersejttégla, darabja 15 Ft Fecs-
ke Bp. XVI. György u. 48.

ELADÓ egy Commodore 64 1531-
es magnóval, 20 kazettával, leírá-
sokkal, szakirodalommal, játék és
felhasználói programokkal. Igen
jó, megkímélt állapotban 15 ezer
forintért Gonda Imre 1162 Bp. Pé-
terke u. 35.

BOROSHORDÓK jó állapotban 1
db 400 lit 2 db 300 lit 1 db 160
literes eladó. Borsos Lajos Tele-
fon: 2-713-049

KALOTASZEGI női blúzok (1 db
fekete és 2 db piros hímzésű) el-
adók. Telefon: 271-5774

FOTELÁGY eladó. Rsztm. Kossuth
L. u. 44. Gyenes

ELADÓ 1 db 4 szálas PRIVILEG
OVERLOCK. Érdeklődni lehetmin-
den nap a 27-158-65 telefonon

ELADÓ egy jó állapotban lévő vi-
lágos színű íróasztal (tanulóasz-
talnak megfelelő). Telefon: 271-
2872

FÉLÁRON eladó 1 db 5 kg-os cseh
gázpalack töltve, 2 db. 201-és ak-
várium tetővel és 2 db fejtámla
(bármely típusú autóhoz). 1162
Felcsúti u. 40/A

HELYI HÍREK
Független Közösségi
Folyóirat
Megjelenik havonta
A szerkesztésben közre-
működik a szerkesztő-
bizottság
Felelős szerkesztő:
SZŐKE KATALIN
A szerkesztőség posta-
címe: 1631. Bp. Pf. 6.
Tel: 271-59-19
A lap tartalmát a szerzői jog
védi. Utánnyomásra, sok-
szorosításra minden jog
fenntartva!

Kiadja a Ferenci Kiadó
Rákosszentmihály,
Hermina út 16.
Felelős kiadó:
FERENCI ZOLTÁN
Egyes példány ára:
14,50 Ft
A nyomdai előkészítés a ki-
adó e l e k t r o n i k u s rend-
szerén történt az SZKI
Computer Media Rt. közre-
működésével.
Bp. I. Iskola u. 8.,
N y o m t a t t a az Ikarus
Nyomda
XVI. Újszász u. 45.

ELADÓ egy új 2 személyes dupla-
sátor, 2 új hálózsákkal (svéd
gyártmányúak), valamint egy
1500 literes műanyag gázolajtar-
tály. Sátor+hálózsák 11 ezer fo-
rint tartály 6 ezer forint 1162 Bp.
Diófa u. 101.

ÉPÍTKEZÉSBŐL visszamaradt 320
db 40x40-es barna pala 30 Ft/db
áron eladó. Érdeklődni: XVI. Lőpor
u.22.

VINYISZTÓ öntöttvas kazán (fel-
újítandó) olcsón eladó. Rákos-
szentmihály, Hermina út 16.

CSERESZNYEFA (33 éves) 33x170
cm törzzsel, ágakkal, gyökérzettel
eladó. Megtekinthető XVI. Piros-
rózsa u. 6.

ELADÓ Biemme, sport babakocsi
1500 Ft hálós járóka 500 Ft, régi
fajta mély babakocsi (zöld) 500
Ft-ért. Cím: Polesné 1162 Bp. Mu-
zsika u. 67.

ELADÓ 2 db rácsos gyermekágy,
egy felfújható pelenkázó, vázas
gyermekhordozó, sport babako-
csi, bundazsák (1 éves korig),
Zsuzsi kézikötőgép. Érd. lehet:
XVI. Varga József u. 225.

KISMÉRETŰ emeletes gyermek-
ágyat vennék. Takácsné, tel:
271-4444

HAGYOMÁNYOS sötétkék mély-
kocsi, megkímélt állapotban 2000
Ft-ért eladó. Bp. XVI. Budapesti u.
118.

ELADÓK áron alul 700-as Kirsh-
ner, 600-as kisipari szalagfűré-
szek, keményfa padlók és bar-
kácsbolt megszűnése miatt zá-
rak, csavarok, vasalások stb. Te-
lefon: 271-4799

HÁROMSZÁLAS Singerinterlock
asztallal, motorral együtt tökéle-
tes állapotban 25 ezer forintért
eladó. Tel: 271-41-79

AMITŐL A KERTJE
SZÉP ÉS HASZNOS LESZ

Mindent egy helyről,
a Csömöri u. 200-ból

* HOLLAND VIRÁGHAGYMÁK
* FŰMAGOK, MŰTRÁGYÁK
* TŰJÁK, ÖRÖKZÖLDEK
* FACSEMETÉK

- ÉPÍTŐANYAGOK
- PVC lefolyócsövek

és idomok
- Esőcsatornák
- Kerítésfonatok
- Homok, kőpor

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

sarok
Tel: 271-4987

Commodore 64-II (GEOS) számí-
tógép, Seikosha SP-180 sornyom-
tató (teljes magyar kaakterkész-
lettel) magyar billentyűzet-kiosz-
tású és teljes karakter-készlettel
rendelkező szövegszerkesztővel,
„egérrel" eladó. Tel: 271-5919

KECSKEGIDÁK és jól tejelőanyjuk
eladók. Kiskutyák elvihetők. Érd.
lehet egész nap Kócziás György
Csömör Nagy S. u. 40.

Varga László XVI. Hunyadi u. 19
(udvarban)

ELADÓ egy S 51-es Simson Endu-
ró (bejáratos, jó állapotban van
200 km-t futott). Érdeklődni: Bp.
XVI. Üzbég u. 12.

Simson S 50 B tip. motorkerékpár
működőképes állapotban, új blok-
kal, sok tartalék alkatrésszel ol-
csón eladó. Baranyi 1163 Sasha-
lom, Tiszakömlő u. 23.

Vegyes

Jármű

MERCEDES zárt mikrobusz friss
vizsgával jó műszaki állapotban
320 ezer Ft irányáron eladó. Meg-
tekinthető munkanapokon 8-16
óráig Cinkotán, Simongát u. 2. sz.
alatt, a Flash Autószervizben. Te-
lefon: 18-32-369/18 mell.

ELADÓ 2,3-as kortibi Ford Grana-'
da vonóhoroggal, ugyanitt Dacia
jobb első, bal első és jobb hátsó
sárvédő. XVI. Andocs u. 49. Tele-
fon: 2-712-361

ELADÓ B 51 típusú Simson motor-
kerékpár. Irányár: 22 ezer forint
Érd. lehet du. 2-716-327 telefon-
számon.

ELADÓ Lada 1500-as személygép-
kocsi 50 ezer forintért Bodnár
Sándor 1162 Rsztm. Ferenc u. 9.

VW 1300-AS ELADÓ vizsgával,
zöldkártyával. Érdeklődni lehet
Rsztm. Mátyás király u. 33.

BMV 1600 ccm most vizsgázott +
alkatrészek karosszéria elemek
(külön is), Volga váltó és hátsóhíd
eladó. Telefon: 2-713-049

ELADÓ Dacia 1300-as gk. (motor,
fékrendszer, alváz teljesen f elújít-
va), vizsga 93. szeptemberig. Érd.:

NYITOTT garázs parkolásra, táro-
lásra, raktározásra stb. kiadó.
Rétsán Lajosné József u. 36.1161

MEGBÍZHATÓ, nem dohányzó
egyetemista lány részére, külön-
bejáratú kis bútorozott szoba X.
1-VI. 1-ig némi házimunka segít-
séggel olcsón kiadó. Du. 14-17-ig
lehet érdeklődni. 1162 XVI. Ilona
u.23.

ÚJRA MEGNYÍLT
Cinkotán

a Rádió utca 1-ben

Tüzelő és építőanyag
telepünk

Megfelelő mennyiség esetén
közvetlenül a gyárból is

OLCSÓBBAN

Rendelést
telefonon is felveszünk
Napközben: 18-33-339
16óra után .-14-14-850

HŐSZIGETELT LAKÓKONTÉNER
(2,4x6 méteres), bármilyen célra
használható, igény szerint átala-
kítható - szállítással és felállí-
tással együtt megrendelhető,
kedvező áron! Részletes felvilá-
gosítás a 27-15-919 telefon-
számonnapközben

EGYEDI AJTÓK, ABLAKOK
HAJÓPADLÓ, LAMBÉRIA, DÍSZBORÍTÁS

Beépített szekrények
Tolófalak minden méretben

Üzletek berendezése, tervezéssel is
1x62 Kassal u. 4.

Tel: 271-52-80, 271-52-88
155-08-37 (rögzítővel)

Keretes hirdetések árai
/ hasábos méretek 2 hasábos méretek

15 mm 750 Ft 45 mm 3 600 Ft
25 mm 1 200 Ft 55 mm 4 250 Ft
35 mm 1 600 Ft 65 mm 4 850 Ft
45 mm 1 850 Ft 90 mm 6 450 Ft
55 mm 2 200 Ft Negyedoldal 9 000 Ft
65 mm 2 550 Ft Féloldal 17 250 Ft
90 mm 3 500 Ft Egész oldal 33 000 Ft

Telefonszámunk: 271-59-19

(Ingyenes lakossági apróhirdetés)

Hirdetés szövege:
(Nyomtatott betűkkel, olvashatóan)

A hirdetést feladó neve:

cím:
A hirdetés szövegét kérjük levélben eljuttatni a szerkesztőség postacímére

(Helyi Hírek 1631 Bp. Pf. 6.). Hirdetés feladható a 271-5919 telefonon is.
I (A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy az érdekeit sértő vagy az etikai normákba ütköző l
l szövegek megjelentetésétől elzárkózzon.) f



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

gáz-, vegyes tüzelésű kazánok, vas-műszaki, híradástechnika, zár-lakat-vasalás,
szerszámok, gépek, szerelvényáru, PVC padló, csavaráru, festék,
villanyszerelési anyagok, háztartási cikkek, ragasztók, radiátorok

ANYAGOK BESZERZÉSE RÖVID HATÁRIDŐRE

271-58-52 \| ÉNYMSOLST VÁLLALUNK: A/4 WFT/DB) ÉS A/S (8 FT/DB) MFIE TBMNIS

Elrabolták és
megerőszakolták

Augusztusban újabb nemi erő-
szaktörtént a kerületben. A Cen-
tenáriumi lakótelepen lévő laká-
sába sietett haza késő éjszaka
egy fiatal nő, amikor a három férfi
a Baross Gábor utcában feltar-
tóztatta, és erőszakkal a régi tí-
pusú Daciába kényszerítették. A
kocsiban ketten lefogták, a har-
madik pedig az autót a kerülettel
szomszédos Nagytarcsa határá-
ba vezette, ahol kietlen erdős te-
rület található. A sértettet itt mind
a hárman megerőszakolták, majd
Daciával visszaszállították a ke-

rületbe, és a Baross Gábor utcá-
ban szabadon engedték.

A Dacia színe sárga volt, ülé-
sein barna plüss huzattal. A ko-
csiban rádiósmagnó is található,
a műszerfalon pedig egy (kb. 15
centiméter átmérőjű) ventillátor.
Az elkövetők személyleírása és
az 1. számú tettes fantomképe a
következő hasábokon található.

Ezúttal is szeretnénk felhívni a
figyelmet, hogy hölgyek éjszaka,
még a viszonylag biztonsá-
gos XVI. kerületben se járjanak
egyedül.

i
ifj. Maimer Zoltán
tüzelő és építőanyag

kiskereskedő
1162 Bp. Árpádföldi út 30.

NYITVA: 8-17 óráig
TELEFON: 16-42-992

• Téglák gyári áron
• E-gerenda
• cement, izolit
• mész, homok, sóder
• téglaféleségek
• tüzelőanyag

szállítással együtt is

ANTENNA SZAKÜZLET
Bp. XVI. Veres P. u. 91.

Tel: 1-83-73-01
* Panasonic telefonok
* Parabolaantennák 22 900-tól
* Szerelési anyagok
* AM-Mikro

12500 Ft-tó| ÁFA-val
* Beltéri egységek
* Kábelek csatlakozók,

földi antennák

pétacom Kft.
NYITVA: 8-17 óráig,

szó: 8-12 óráig
ÁRUSÍTÁS

SZERELÉS

ANYAGBESZERZŐK, ÉPÍTKEZŐK FIGYELMÉBE!
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, hu-
zalszegek, 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

1. 30-35 év körüli, 175-180 cm
magas, sportos, izmos testalkatú,
fekete, váll alatti haj, mely hátul
copfba van összefogva. Ovális fej-
forma, alul keskenyedő állal, a sze-
me keskeny, vágott, normál fülek,
markáns arcéi, az orra egyenes,
kissé rövid. Dús szemöldök, mely
nincs összenőve, kreolos arcbőr.

2. 30 év körüli, 170 cm magas,
vékony testalkatú férfi. Fejformája
ovális, rövid, a fülre kissé ráhajló,
barna, egyenes szálú, középen két-
oldalra kissé hátra fésült haj. Az orr
vége kissé lefelé hajlik.

3. 20-22 év körüli, vékony testal-
katú, rövid, barna, egyenes szálú
haj. Fekete keretes szemüveget vi-
sel.

Az 1. sz. elkövető fantomképe

BETÖRÉS
VÉDELEM

A rendőrség és a biz-
tosítók által javasolt

>CK ajtózárral
A kulcs elfordításával 7 acélrudat lök
ki az ajtó 4 széle felé. Szerelés rejtett

kivitelben, garanciával
pétacom Kft

Tel: 163-88-32,183-73-01

*w FIRST LADY vw
Exluzív környezetben egzotikus ételek, hideg italok,

légkondicionálás, mégis forró hangulat
Nappal szolid étterem, 22 órától night club, erotikus

műsor, 24 órától sztriptíz
Ha elfáradt, panziónkban megpihenhet

Bp. XVI. Csőmőri u. 198.
Tel: 251-8983

Hollárautó Kft.
Bp. XVI. Körvasút sor 8. Tel: 271-5708

Audi

Már most gondoljon a karácsonyra!
GONDOLJON SZERETTEIRE

(költse e! a pénzét)

Ha most megrendeli, karácsonykor átveheti, átadhatja
szeretteinek, vagy munkatársának, kollégájának

az új gépkocsit

VOLKSWAGEN
A legszebb ajándék!

Kívánságára szalaggal is átkötjük



A Helyi Hírek
információs melléklete

1992. szeptember

^^fít§jffflHy0t a piacon?
(szeptember 12-ei arák)

Burgonya: !
Hagynia:
Paprika:
káfaláÜé:
Sárgarépa:
Gyökér:
Zeller; '-".^V:"
Kárflöl;
Fokhagyma:
ZÖlCibáb-

TÖk: V '•':-!-

Saláta:
Kelkáposzta:
Fejéskáposzta:
Jégcsap retek:
Uborka:
Paradicsom:
Cékla;

- -Torma: C ~ ' - : : - ' ' - v ;-p-
Narancs:
Őszibarack:
Banán:
Alma: :
Körte;
Patisszon:
Ringló:
Szilva:
Citrom;
Görögdinnye-
Szőlő:
Tojás:
tyúk; V
Csirkemell:
Csirkeszárny:
Csirkecomb:
Csirkemáj:
Csirke far-hát:
Kácsacomb:
Kacsamell:
Kacsászárny:
Libacomb:
Pulykaszárny:
Sertés comb-
Sertés tarja:
Sertésoldalas;
Sertés lapocka:
Sértés dagadó:
Sertés csülök:
Sertés köröm:

Sashalmi piac
16, 80- 19,80 Ft

29,80-36 Ft
19,80-66 Ft

20 Ft
49,80-59 Ft
68-69 ,80 Ft

25-30 Ft
88 Ft

140-160 Ft

l^^MW^S^iíp20 Ft
30 Ft

68-80 Ft
36 Ft

79-80 Ft
38-39,80 Ft
25-80-48 Ft

i|:::;£f: 28 Ft
200 Ft
100 Ft

39,80-80 Ft
80-88 Ft

39,80-48 Ft
40-48 Ft

30 Ft
28-40 R

23,80-29,80
90-1 20 Ft

19,80 Ft
24,80-29,80 Ft

6,40-6,50 R
138 Ft

> ;185Ft :
138 Ft

. . - . " : : • ! 204-210 Ft/
250 Ft

•'.;:.'. • . • : • ' : ' . ' • 55 Ft ..:"
.;'.,;,,-, • . ;. • • ; • • . •_;:, ;;>í
l|: . : - ' - ' .•-':.'•••• . ... :

',•:• ..':'- :f|;K " ' :i:;;-;;|;

:.•:• ::-;:.. : :':. • - - : • :.

115 Ft
304 Ft
230 Ft
210 Ft
279 Ft

ÍP : 255 Ft: ;|
138 Ft
40 Ft

Mama szegy, Oldalas: 127 Ft
Marha lábszár-
Marha rostélyos:
Marha felsál:
Élő ponty:
Kávé:
Vodka-
Konyak:
Sophianae:
Symphóniá:

215 Ft
190 Ft
303 R
170 Ft
290 Ft

220 Ft/7 dl
250 Ft/l

46 Ft
41 Ft

Újpalotai piac
16-1 8 Ft
16-26 Ft
22-48 Ft

: : ; 20 Ft
30-40 Ft
40-60 Ft
25-26 Ft

70-100 Ft
98-120F1
60-1 20 Ft

20 Ft
15-20 Ft
44-80 Ft
34-38 Ft

98 Ft
20-30 Ft
f 6-44 Ft

30 Ft
10 Ft/db
60-88 Ft
36-38 Ft

90 Ft
20-32 Ft
26-36 Ft

- ::; • ':-.:^;V. 50 Ft ::

50 Ft
' 16 Ft

98-120 Ft
14,80-20 R

26-56 Ft
5-6,50 Ft

130 Ft
220 Ft

•.,•;:; ::.í-.':;v::: 140 Ft
21 OFt
220 Ft.

. > : : : 70 Ft
240 Ft
200 Ft

70-85 Ft
240 Ft
100 Ft

300-31 6 Ft
237 Ft
174 Ft
270 Ft
243 Ft
171 Ft

42 Ft
117 Ft
250 Ft
196 Ft
320 Ft

170-1 75 Ft
280 Ft

280 Ft/l
250 Ft/l

48 Ft
42 Ft

A vidám gyermekszoba titka:
bájos rajzok gyermekeknek
Lézerképek 625-840 Ft között
A legszebb ajándék!
LAKBERENDEZÉSI BOLT

XVI. Csömöri u. 80.
(Az üzletközpont tetőterében) ^

A CORVIN Művelődési Ház programjából
Bp. 1163 Sashalom, Thököly u. 13.

Telefonunk átkötés alatt!
Régi szám: 163-9862,163-8894

új szám: 184-0626,271-0406
Corvin Klub
Kerületünk múltjával foglalkozó
érdeklődők tapasztalat cseréje.
Klubnapok: minden szerdán 16-18
óráig.
Művész Klub
Kerületünkben élő alkotóművészek
és művészbarátok köre.
Klubnapok: minden hó harmadik
csütörtökén, 17 órakor.

Terembérlet
Esküvők, bankettek, családi és
baráti összejövetelek rendezését
vállaljuk, igény szerint konyha is
bérelhető. Kívánsága szerint külön
szolgáltatást is biztosítunk.

Fénymásolás
Kicsinyítést, nagyítást vállalunk
egyéneknek és közületeknek is.
Nálunk a legolcsóbb!
A/4 6 Ft, A/3 10 Ft.

Információs bázis nyílik a Corvin
Művelődési Házban
Intézmények, lakosság részére
lehetőséget biztosítunk hirdetéseik
közzétételére, a Művelődési Ház
programjába való
bekapcsolódásra, közérdekű
információk cseréjére.

Művészet
1992. szeptember 25-október 8-ig
Takar Emőke és Polyák József
festőművészek kiállítása.
Nyitva: hétköznap 13-18 óráig,
szerdán 10-15 óráig

Tanfolyamok
Angol- és német nyelvtanfolyam
minden korosztálynak
Iskolába kihelyezett tanfolyamok
esetén kedvezményes tandíj!
Ovisoknak 15 óra,
kisiskolásoknak 30 óra
BURDA szabás-varrás tanfolyam.
Szoknya, blúz, ruha elkészíthető a
tanfolyam ideje alatt.
Tandíj: 1.500 Ft/30 óra.
(Kezdőknek és haladóknak is.)
Heti egy alkalom 3 óra.

Kis- és nagymotorvezetői,
gépkocsivezetői tanfolyam -
jelentkezés a Művelődési Házban.
Gitároktatásra jelentkezni lehet heti
egy alkalom.
Gépíró tanfolyam (saját géppel)
Tandíj: 5.000 Ft/70 óra
Számítógépes tanfolyam.
Gyermekek és felnőttek részére.
Tandíj: 1.000 Ft/20 óra.
Saját géppel kedvezmény!

Klubok
Nyugdíjas Klub. Egészségügyi
tanácsadás, játékfilmek vetítése,
előadások, műsorok,
lemezhallgatás, kártya, kirándulás,
kitűnő hangulatú klubdélutánok.
Minden kedves nyugdíjast
szeretettel várunk egész évben,
minden hétfőn 15-18 óráig.

Művészet-sport
Balett 2x1 óra/hét 5 éves kortól
tandíj 650 Ft/hó
Jazz balett előkészítő 9-12
éveseknek 2x1 óra/hét,
tandíj 650 Ft/hó
Jazz balett 13 évtől tandíj 650 Ft/hó
Művészi torna 5 éves kortól
2x1 óra/hét tandíj 650 Ft/hó
Indul: szeptember 18-án
Kondicionáló torna 2x1 óra/hét,
tandíj 600 Ft/hó
Karate (Shotokan) 2x2 óra/hét,
5 éves kortól, tandíj 600 Ft/hó
Lúdtalp-torna 2x1 óra/hét láb és
tartásjavító 4 éves kortól,
tandíj 500 Ft/hó
Bóbita zenei előképző
furulyaoktatással óvodásoknak,
tandíj 500 Ft/hó, heti 2x1 óra
Óvodásoknak torna 3-6 éveseknek
500 Ft/hó
Képzőművész-kör 1 x2 óra/hét,
általános és középiskolásoknak,
tandíj 400 Ft/hó
Kerámiakör tandíj 400 Ft/hó.

Indul: szeptember 8-án 15,30
órakor

Társasági tánc heti egy alkalom.
Kezdő és haladó,
tandíj 1500 Ft/24 óra
Néptáncoktatás iskolásoknak heti
1 x2 óra, ovisoknak (4 éves kortól)
Indul szeptember 19-én
15,30 órakor

Életreform
ETKA jóga kezdő és haladó
14 éves kortól (izomlazítás,
gerinctorna, erőfejlesztés,
relaxáció). Hétfőnként 19 óráig
természetgyógyász
diagnosztikával, személyre szóló
tanácsadással.
Felnőtteknek 700 Ft/hó
nyugdíjasoknak, diákoknak
500 Ft/hó. Indul: október 5-én.

Reformkonyha. A reform-
táplálkozás alapjai,
kóstolóval, 4 alkalom 1300 Ft,
nyugdíjas és diák 800 Ft.
Az öngyógyítás művészete. Testi
és lelki blokádjaink feloldása,
energiagyűjtő gyakorlatok.
Összesen: 8 alkalom. Heti 1
alkalom 3000 Ft, nyugdíjas 2000 Ft
Bates féle szemtorna 5 éves kortól
foglalkozás 1500 Ft. Indul
november 2-án 18 órakor
Waldorf pedagógia előadások,
bemutató előadások szülőknek és
óvodás korú gyermekeknek.
Reflexterápia (32 órás)
Természetgyógyászati ABC,
anatómia, reflexterápia. Részvételi
díj: 3500 Ft. Vizsgadíj: 500 Ft.
Gyógynövényismereti tanfolyam.
Vadontermők és természetes
gyógynövények gyógyhatásai,
kirándulás növény határozással.
Tandíj: 2000 Ft,
nyugdíjas és diák 1600 Ft.
íriszdiagnosztika
Ferencsik Istvánnal.
Reiki l. és II. gyógyítás kézrátétellel.

„Láthatatlan filmek fesztiválja
Világ mozi -1992. október

A fesztivál célja, hogy
nyilvánosságot biztosít-
son olyan magyar és kül-
földi alkotóknak, valamint
műhelyeknek, akik nem
csatlakoztak, vagy nem
csatlakozhattak egyetlen
nagyobb stúdióhoz sem,
s ezáltal az általuk készí-
tett filmek születésük pil-
lanatától el voltak - van-
nak - zárva a „nagy" nyil-

vánosság elől, arra ren-
deltetve, hogy egy-egy
fesztivál szűk körében
váljanak „csak" ismertté.
Köztudott, hogy e feszti-
váloknak megvan a ma-
guk varázsa, de egy bi-
zonyos idő elteltével min-
den alkotó megpróbál ki-
törni a maga által emelt
elefántcsont-toronyból.
Ehhez próbál segítséget

nyújtani ez a fesztivál,
mely sokkal inkább ne-
vezhető szemlének, vagy
„filmnapoknak", hiszen a
cél, hogy ne csak a szak-
ma, hanem a közönség
is hozzáférhessen az al-
kotásokhoz, végtére is az
Ő ítéletük a legfonto-
sabb.

XVI. Ságvári u. 3.
Telefon: 271-5865



A számítógép egy tündér, ha
jól működik - minden más eset-
ben utálatos dög! Valószínűleg
így vannak ezzel mindazok,
akik munkájukhoz kisebb-na-
gyobb mértékben használják
az egyre nagyobb tudású szá-
mítógépeket.

Eddig, ha gondunk volt vala-
mivel, netán új eszközt, bőví-
tést akartunk, gyakran a város
túlsó végébe kellett utazni. Ed-
dig! Ezután elsőként Rákos-
szentmihályon a Templom teret
vesszük irányba, ahol a TZte-
am - magyarul Takács Zoltán
és csapata - található.

A látogatót mintegy bemutat-
kozásként egy 486-os számító-
gép látványa fogadja, másod-
percenként 119 milliós „szívve-
réssel". A rendszerhez CD-le-
játszó csatlakozik - sztereóban
beszél itt a kompjuter. A polco-
kon vevőcsalogató számítógé-
pes szakkönyvek, mágnesle-
mezek, csatlakozókábelek, bő-

vítőkártyák- mindez igen ba-
rátságos, szinte családias kör-
nyezetben, hiszen Takács úr
házuk egyik szobájában nyitot-
ta meg üzletét.

Bizonyára 'az alacsony rezsi
miatt van, hogy meglepően
nyomottak az árak. Egy 286-os
AT (20 M Hz, 20 HDD, Here.)
alig 46 ezer forint, egy minden
igényt kielégítő 386/40 számí-
tógép ára gazdag kiépítésben
sem éri el a 120 ezer forintot.

Akik már vásároltak számító-
gépet, azok tudják, hogy a gép
puszta megvétele - legyen az
bármilyen olcsó - egyáltalán
nem oldja meg a „számítógépe-
sítés" problémáját. A gépeknek
karbantartásra, programokra
és még ki tudja, mi mindenre
van utóbb szüksége. A vállal-
kozások vevő-adatbázisokat,
számlaösszegeket kezelnek, s
ezekből hol a vásárlások növe-
kedésének ütemét kell kiszá-
mítani, hol pedig borítékot kell
a gépnek címezni. Ha éles

helyzetben a rendszer csődöt
mond, a programozó a számí-
tógépet, a „hardveres" a prog-
ramozót szidja; a vállalkozó pe-
dig ott áll kétségeivel...

A TZteam-nál ilyesmi nem
fordulhat elő. Takács úr maga
építi - egy kis műhelyben - a
gépeket, alacsony átalánydíjért
vállalja a rendszeres karbantar-
tást, és maga fejleszti a prog-
ramokat is. Akinek gondja van
a számítógépével, programjá-
val, bizalommal keresse Ta-
kács úr újonnan alakult cégét -
nem fog csalódni.

S végezetül pár szó azok-
nak, akik fejlesztésen gondol-
kodnak, mert kinőtték régi gé-
püket. A TZteam-nél új gép vá-
sárlása esetén beszámítják a
régi gépet, illetve annak hasz-
nálható darabjait. Ugyanitt te-
hát a vékonyabb pénztárcájú
kezdő számítógépesek is ér-
deklődhetnek alkalmi vétel
iránt. (HH-x)

Kereskedelmi és Szóig. Kft
H6I.Bp.Gellériu.40/a.
Telefon/fax; 2714444

Minek néz

[Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll]

Hollárautó Kft.
1161 Budapest, Körvasútsor 8.

AZ ÖN AUTÓJA
NÁLUNK VAN!

Jöjjön, nézze meglj
Azonnal megvásárolható
új személygépkocsik:
VWVENTO
Brillantschwarz 1,8 L Benzinmotor katalizátorral,
90 LE Felszereltség: magasságállítható
vezetőülés, elektromos működésű tetőablak,
szervokormány, zárható és ledönthetó hátsó
üléstámlák, központi zár, rádió előkészítés

Ára :1.899.799 Ft
VWGOLF
Indiánról (metálbordó) 1,8 L benzinmotor,
katalizátorral. Felszereltség: központi zár,
szervokormány, rádió előkészítés, dönthető
hátsó üléstámlák.

Ára: 1.750.705 Ft

Használt személygépkocsik:
DACIA 3 éves 131OTLX, fehér

VWGOLF 1,3 L
1300 cm3 benzin üzemű, 25000 km-t futott,
színe fehér 1989.07. évjárat (külföldön nem
üzemelt).

Ára: 680.000 Ft
MERCEDES 2,5 L
1976 évjáratú, automata váltó, elektromos
tolótető.

Ára: 220.000 Ft
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Füredi út i

Új és használt gépkocsik értékesítése ;
Garanciális javítás
Karosszériajavítás
Fényezés
Gumiszerelés
Gépjármű kárrendezés
CASCO és felelősségbiztosítás

* Vizsgáztatás és környezetvédelmi
felülvizsgálat, igazoló lapkiadás
Használtért újat - csereakció

Rákosi út
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Kerepesi út

8.
Hollárautó
Kft.
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Törzsvevőinknek RENDSZERES kedvezmény

MITSUBITS11.6 Combi
Évjárat: 1981.1600 cm3, színe: metálzöld

Ára: 141.000 Ft.
FIAT UNO 70. SXI
1991 évjáratú. 1372 cm3 injektoros, 72 LE
Felszereltség: Első ködlámpa, spoilerek,
távirányításos központi ajtózár, elektromos
működtetésű első ablakok, kartámasz box,

Cobra tipusú távirányítással működő, személyi
hívós riasztó, könnyűfém keréktárcsák,
vonóhorog.

Ára: 850.000 Ft

AR010 benzines
1989 évjáratú, tetőcsomagtartóval. Színe: piros.

Ára: 176.000 Ft

engem
MOSTANÁBAN egészen fan-

tasztikus dolgok vannak. Bárki
bedolgozó lehet Amerikában, s
egy tapodtat sem kell mennie,
hiszen postán küldik a munkát. A
fizetés - természetesen - USA
dollárban.

VAGY RENDELHETÜNK
könyvet, amivel heti (legalább) 20
ezer forintot kereshetünk alig pár
órás munkával, s ha ez netán
nem jönne be, a könyv árát ter-
mészetesen visszatérítik. Lehet
csodálatos módon fogyni (hízni,
szőrtelenedni, szőrösödni stb.), s
aki nem fogy (hízik, szőríelene-
dik, szőrösödik stb.), annak szin-
tén mindenét visszatérítik, elég
visszaküldeni az üres dobozt
(vagy a ki nem nőtt szőrt). Leírá-
sokat kaphatunk arról, miként kell
az életet sikeresen vezetni, ho-
gyan lehet szerelmi, munkahelyi
sikereket könnyen, gyorsan elér-
ni, s ha ez netán nem valósul
meg, a könyv, leírás árát termé-
szetesen akkor is visszatérítik.

KÁR LENNE azon elmélkedni,
hogy ilyen szuper lehetőségek
mellett miért hízik el, rohad le,
kószál kétségbeesetten a fél or-
szág, tehát siránkozás helyett in-
kább azt javasoljuk, hogy osszuk
meg egymással tapasz-
talatainkat. Kérjük azokat, akik a
csodás ajánlatokat elfogadták, ír-
ják meg nekünk, hogy mi sült ki
a dologból. (Postacímünk: 1631
Bp. Pf. 6.) Különösen hasznosak
lennének azok tapasztalatai, akik
USA dollárban kapták a fizetést,
illetve kézhez vehették valame-
lyik „visszaküldhető valami" árát.

A történeteket - a levélíró ál-
tal kért diszkréció mellett - la-
punkban szeretnénk közreadni
valamennyiünk okulására.
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FLASH ^Nyitvatartási
SVÉD-MAGYAR KFT. Hétköznap
Bp. XVI. Simongát u. 2. ^8-16 áráig

HASZNÁLT NYUGATI GÉPJÁRMŰ-
ALKATRÉSZEK MINDEN AUTÓTÍPUSHOZ

komplett motorok * váltók * féltengelyek * hűtők *
önindítók és generátorok * hengerfejek * diesel
adagolók' KAROSSZÉRIAELEMEK' SZÉLVÉDŐ
minden autótípushoz * azonnali beszereléssel isi

Nyugaton szerzett gyakorlattal vállaljuk:
alkatrészek beépítését, személygépkocsik

és minden tipusú kisbusz javítását,
és karosszéria munkákat

TELEFON: 1832-369/18 mellék


