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1992. december 18.

DR. IVÁNYI JUDIT
GAVALDA ZOLTÁN
FOGSZAKORVOS
FOGTECHNIKÜS
*ZKUJE*rS>
NYITVA:
RENDEL:
Hétfőtől csütörtökig:
Hétfőtől csütörtökig: 9-18-ig,
du. 5-7-ig
új TELEFON: 271 -0801 Péntek:
1163 Bp. Sashalom, Datolya u. 20. (Saját parkoló)
Tömés, húzás, pótlás, fogsorok készítése, javítása egy helyen
Fogászati röntgenfelvételek készítése, ultrahangos íogkőeltávolítás

MOLNÁR
AUTÓSISKOLA

TANFOLYAM INDUL
január 11-én 16,30-kor
a mátyásföldi Táncsics iskolában
JELENTKEZÉS
a helyszínen, vagy telefonon:
271-2126

4. évfolyam, 12, szám

EAGLE DENTAL
LABOR
Fodor
FOGTECHNIKA

EAGLE DENTAL
DEPÓ KFT
Fogászati anyagok
kereskedése

1163. Máté u. 55.
Tel/Fax: 271-03-63
NYITVA: 9-2 l-ig MINDEN NAP!

VAS-MŰSZAKI
SZERELVÉNY
XVI. Rákosi út 103.
7:271-49-64

Diszkont bútorbolt

XVI. Cinkota, Csókakő u. 27.
Gyermekheverő 6900 Ft-tól
Heverő
11900 Ft-tól
Franciaágy
19000 Ft-tól
Sarok
ülőgarnitúra
25900 Ft-tól
Fotelágyak, fotelok, éjjeliszekrények, garnitúrák
NYITVA: H-P: 8-18-íg
Sz: 8-14-ig
UGYANITT

Mountain Bike kerékpárok
Autóalkatrészek kaphatók
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A SZIVÁRVÁNY GYERMEKSZÍNPAD ALAPÍTVÁNY társulata mélységes tisztelettel kíván köszönetet mondani kerületünk
mindazon lakosának, aki a „Jön a Mikulás"c, műsoron megjelent
és ezzel a gyermekszínpadot támogatta. Külön köszönet illet
mindenkit a meghibásodott erősítéssel szemben tanúsított megértő és elnéző magatartásért. Reméljük, szerencsénk többé nem
hagy el - már ami a technikát illeti -, merthogy a közönség így
is elfogadott bennünket, annál nagyobb szerencsére nincs is
szükségünk.
Mégegyszer köszönjük:
Szivárvány Gyermekszínpad Alapítvány
KERÜLETI GÖRKORCSOLYA-PÁLYA építésének szervezésébe fogtunk. A végleges hely kijelölése tavasszal lesz,
addigra meg kellene alakítani a pálya szervező bizottságát.
Olyan ügyes általános iskolásokra lenne szükség, akik szeretnek görkorizni, lehetőleg van telefonuk, tudnak pénzgyűjtést szervezni, plakátolni, esetleg felnőttekkel tárgyalni.
Aki szívesen segítene a munkában, keresse Esztert a
2-715-919 telefonszámon.

Általános iskolások figyelem!
Felépült egy színpad a Világ filmszínházban. Az igaz,
hogy már másodszor, de reméljük, hogy utoljára. Ez a színpad nektek készült, és azért,
hogy a kerület bármelyik iskolájának rendezvénye szinte
bármikor elférhessen rajta.
Van már technika is, melyet
a színpaddal együtt ezúton kínál fel szíves használatra mindannyiotoknak az Önkormányzat OKSI Bizottságával együtt
a Szivárvány Gyermekszínpad
Alapítvány! Minden héten hétfőn és szerdán 15-től 18 óráig
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megtalálhatók vagyunk a moziban (XVI. Rsztm. Ságvári u. 3.).
Egyúttal értesítünk mindenkit arról, hogy 1993. január 25-én
15 és 17 órakor Tátika házibulit
rendezünk, melyre szeretettel
várjuk az érdeklődőket.
(TE IS AKARSZ TÁTIKÁZNI? Felléphetsz az előadáson, ha magaddal hozod az
általad kiválasztott sztár kazettáját ésjelemzét, illetve ha
előtte január 6-án délután 4
órakor jelentkezel a moziban.
Nálunk a közönség lesz a
zsűri, nyeremények is lesznek, és ha Te is ügyes leszel,
nem mégy haza üres kézzel,
az már biztos. Jelentkezz, Téged is várunk!)

„Segíts, hogy segíthessünk!"
A XVI. kerületi Vöröskereszt
ezúton köszöni meg a kerület
lakosainak, hogy egész évben
pénz és ruhaadományokkal támogatták a menekülteket és a
XVI. kerületben élő rászorultakat!
A nyári hónapokban külön
ruhagyűjtést rendeztünk a menekült-táborok lakóinak. Kerületünkből 680 kg válogatott ruhaneműt küldtünk el a részükre. Egész évben folyamatosan
gyűjtöttük és osztottuk a behozott ruhákat a kerületi szegényeknek kb. 1000 kg mennyiséget
Januártól júniusig több alkalommal árusítottunk használt
külföldi ruhákat (összesen
6000 kg), 50 Ft/db egységáron.
Ennek bevételéből húsvétkor
150 családnak adtunk ajándékcsomagot és a Vöröskereszt
ingyenkonyhájára is befizettünk 120 ezer Ft-ot.
A „Segítő Kéz" Alapítvány
számláját is a kerületi Vöröskeresztben kezeljük. Ebben az
évben húsvétkor 200 darab, karácsonykor 300 darab ajándékcsomagot készítettünk és juttattunk el az egyedülálló idő-

seknek és a nehéz körülmények között élő családoknak.
A vöröskeresztes aktivisták
hosszú évek óta látogatták
ezeket az idős embereket, akik
nehéz helyzetük ellenére szégyelltek kérni, de örömmel fogadták, hogy a Vöröskereszt
nem feledkezett meg róluk. A
családoknak a védőnőkkel és a
pedagógusokkal megbeszélve
osztottuk szét a ruhákat és az
élelmiszercsomagokat.
Szeretnénk megkérni mindenkit, aki használt ruhával,
ágyneművel, játékkal, néhány
száz forinttal segíteni tudja a
nehéz anyagi körülmények között élő családokat, keresse fel
a kerületi Vöröskeresztet!
(1163 Veres Péter út 27.) Pénzadományokat a Jókai út 'f/B.
alatti OTP fiókban lehet befizetni a „Segítő Kéz" Alapítvány
számlájára: XVI. kér. OTP Jókai u. 1/B. 540-800, 2561-4
számlaszámon.
Köszönjük eddigi adományaikat, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk
a kerület minden lakójának!
Magyar Vöröskereszt
XVI. kerületi vezetősége

MEGNYÍLT!
Barkács és kölcsönző bolt
Budapest, XVI. Csömöri u. 24.

Kínálatunk:
STIHL és BOSCH gépek
Tapéták - Barkácslécek - Vasalások
Csavarok - Szerszámok
Reluxa méretre - Karnisok - Létrák
Műanyag tárolók és még sok hasznos cikk

Kölcsönözhetők:
Barkácsoláshoz, takarításhoz, kertápoláshoz, építkezéshez CÉLGÉPEK
NYITVA:

Hétfőtől Péntekig 8-1 8-ig
Szombaton
8-1 4-ig

HABJ.MAJVN

Dobbal verebet

MÁTYÁSFÖLDI

A képen látható hatalmas
mátyásföldi épületről a legbiztosabban azt lehet tudni, hogy
a szovjet csapatok távozásakor
üresedett meg. Ezt megelőzően több évtizedig a megszállók
használták, előtte pedig a németek - legalábbis így emlékeztek azok az idős mátyásföldiek, akik a Táncsics utca 10.
alatti épület tulajdonjogának
megállapítása végett lefolytatott helyszíni bírósági eljáráson
tanuként megnyilatkoztak.
Az idő összemosta az emlékeket, az ellentmondó vallomások miatt viszont az önkormányzatnem tudta tulajdonába
venni a megüresedett szovjet
hagyatékot. A telekkönyvileg
bejegyzett valamikori tulajdonost hiába keresték, ő évtizedekkel ezelőtt nyomtalanul eltűnt.
Marad tehát az elbirtoklás javasolták a jogászok - de addig is hasznosítani kell az épületet. Ennek kidolgozásával
megbízták az MDF gazdasági
szakemberét, a mátyásföldi illetőségű Tóvárosi Károly tanácsnokot.
A tanácsnok a legendás hajdani mátyásföldi egyesület jogutódját, a Corvini Domini Egyesületet találta méltónak arra,
hogy az évtizedig tartó elbirtoklás folyamán az épületet egyesületi tevékenység céljára
hasznosítsa. Megkötötték a
használati
megállapodást,
majd kézfogással megerősítve
arról is megegyeztek - igazi
mátyásföldi úriemberek módjá-

HÁZ-TARTÁS

ra -, hogy ha valamely más
szervezetnek is helyiség-igénye támad, akkor ezt a Corvini
Domini Egyesület a lehetőségekhez képest megoldja.
Mindezt persze nem verték
nagydobra, hiszen egy kényes
jogi folyamatról (elbirtoklásról)
volt szó. Külső szemlélő az
egészből csak azt láthatta,
hogy az egyesület tagsága hatalmas munkával, pénzt és időt
nem kímélve rendbe tette a lepusztított épületet, majd lelkesen használatba vették...
Szemet szúrt ez Kovács Péternek, a helyi Fidesz-frakció
vezetőjének, aki a gazdasági
tanácsnoktól elkérte és lemásolta a megállapodást. Ezt az
epizódot kis szünet követte,
majd meglepetésszerűen napirendre került a téma a képviselőtestület ülésén. A Fidesz-javaslat így szólt: az épületet nyilvánítsák Társadalmi Szervezetek Házává, majd a hasznosítást bízzák az oktatási bizottságra... Az ifjú képviselőket
nem érdekelte az érvényes
megállapodás, az egyesület
befektetett pénze, munkája,
meg úgy általában semmi, a
szokásos néhány szavazattal
„átverték" a határozatot.
_ Persze a Corvini Domini
Egyesület jogászait sem ejtet-

ték a fejükre. Amint hírét vették,
hogy az önkormányzat ilyen sunyi módon felrúgta a megállapodást, és tele-pályáztatják
mindenféle szervezettel a házat, hát ők is félretették az etikai megfontolásokat, és az „erkölcs minimumához": a jog eszközeihez nyúltak, írásban közölték a polgármesterrel: ők jóhiszeműen lettek használói a
háznak, és meglepetten látták
a telekkönyvben, hogy az önkormányzat nem tulajdonos!
Akkor pedig tisztelettel megkérdeznék, hogy milyen alapon
óhajtanak rendelkezni a használatijog fölött...?
A jogi patthelyzet miatt azóta
történt egy újabb „egyeztetés",
ahol a Corvini Domini egyesület
elnöke másfél órányi ostobaság és sértegetés után közölte,
hogy neki erre nincs ideje, és
otthagyta a díszes önkormányzati publikumot. (Volt is tanácstalanság...!)
Egy magánvállalkozó ilyen
stábbal csődöt jelentene, és
szabadidejében „tisztogatná a
férgesét". De az önkormányzat
nem magánvállalkozó, a tisztogatás pedig a szavazók dolga.
Ilyen cifra vigasság ez a demokrácia...
Ferenci

Előző számunkban sajnálatos elírás következtében elbagatellizáltuk azt az összeget, amit az Önkormányzat a cinkotai
emlékmű megépítésére adott. A kerületi képviselőtestület 650
ezer forinttal támogatta a II. világháborús áldozatok emlékművének építését, s ez az összeg korántsem „elhanyagolható". A
tévedésért szíves elnézésüket kérjük.

Eü.-zavarok
Drámai bejelentést tett dr.
Balatoni Mihály tiszt/főorvos a
december 1-ei képviselőtestületi ülésen. Az éjszakai és hétvégi ügyelet ellátására az Önkormányzat Európa Mentőszolgálattal kötött szerződést, s az
átvétel napján derült ki(!), hogy
a mentőszolgálatnak a főváros
területére nincs érvényes engedélye, így a tisztifőorvosnak
kell ellátni az ügyeleti szolgálatot.
Tudnivaló, hogy az Önkormányzat egyetlen orvosi végzettségű tagja, (aki egyben
egészségügyi tanácsnok), az
orvosi hivatást a jogi pályára
készül felcserélni, és ennél fogva megteheti, hogy úgy járjonkeljen az egészségügyi hierarchiában, mint elefánt a porcelánboltban. Bizonyára ennek
lett az a következménye, hogy
az Európa Mentőszolgálat a valóban formális engedélyt
juszt'se kapta meg határidőre.
Az Önkormányzat frappáns
áthidaló megoldást talált a váratlan problémára: a polgármesteri hivatal dolgozóivá fogadta néhány napra a mentőorvosokat, s így már nem volt
akadálya annak, hogy december elsején este 8 órakor a XVI.
kerületben az Európa Mentőszolgálat átvegye az ügyeletet.
Az eddigi tapasztalatok alapján a kerület új ügyeleti ellátása
valóban magasabb színvonalú
a korábbinál. Közvetlen URHkapcsolat, valamint rádió-telefon kapcsolat van az ügyeleti
kocsi és az ambulancia között.
Mint a kocsiban, mind az ambulancián korszerű EKG készülék, defibrillátor, újraélesztési felszerelés, infúzió áll rendelkezésre, s az orvosok többsége a mentőszolgálat szakembere, akik a kerületi ügyeletet rész-állásban végzik.
Az egészségügyi tanácsnok
irányításával most folyik a kerületi egészségügyi alapellátás
átvétele, viharos külsőségek
közepette. Nem véletlenül:
most egy több évtizedes (pazarló) rendszer átalakítására
kerül sor, s az ilyesmi aligha
megy végbe fájdalommentesen. A kerületi orvosok hozzáállását dicséri, hogy ebből a
harcból a betegek eddig
mit' sem vettek észre. (F)

Önerős „készpénzfesztivál"

50 MILLIÓ
VISSZAJÁR
A kerületi önerős telefon-fejlesztés befejezése után megtörtént az egyeztetés a Magyar
Távközlési Vállalattal - az önerős befizetések számláján a kamatokkal együtt több mint 50
millió forint maradt. Ezt kell tehátvisszaosztani a közel 4 ezer
új előfizető között.
A legtöbb pénz annak a néhány közületnek jár vissza, akik
a hajdani Posta által kért 90
ezer torint helyett 120 illetve 95
ezer forintot voltak kénytelenek
befizetni. Az egyéni előfizetőknek visszajáró pénz összege
szóródik, hiszen nem volt egységes a befizetés időpontja, s
emiatt igen változó a kamat.
A bonyolult számításokat
kompjuteren végzik, több ellenőrző művelet után derül majd ki
(névre szólóan) a visszajáró
összeg, ami várhatóan 10 ezer
forint körül lesz. Technikailag
nincs akadálya annak, hogy a
pénzt januárban postázzák. (F)

Amerikában is újdonság

RENDŐR - GOMBNYOMÁSRA

A TÖRTÉNET előzmé- Mire lapunk megjelenik, hatalmas tuk, hogy az ügynökök az
nye, hogy az Önkormányzat vállalkozás veszi kezdetét a kerü- Önkormányzatra hivatkozva
néhány képviselője már letben: „interaktív kábeltévé-háló- tettek ajánlatot.
hosszabb ideje szorgalmaz- zat" létesítésére tesz kísérletet a
A HOZZÁNK FORDUta egy kerületi tévé-adás TV16 kft.
LÓKAT mindenesetre felvimegteremtését. Először a
lágosítottuk arról, hogy egy
szovjet csapatok itthagyott té- évre előre beszedik a kerület esetleges kudarc vagy csőd
vé-adóját akarták megszerezni, lakosságától az előfizetési díj esetén az Önkormányzat kft-be
majd miután ez nem sikerült, az felét, lakásonként 12 ezer forin- fektetett pénze egy fél utcasor
Önkormányzat frekvencia-ké- tot.
kártalanítására sem lenne eleA várható előlegek teljes ősz- gendő, és szó sem volt arról,
relmet adott be, ami viszont a
közismert frekvencia moratóri- szege kerületi szinten megha- hogy az előre beszedett tízum miatt mindmostanáig nem ladja a negyedmilliárd(!) forin- vagy százmilliók dolgában az
tot. Ebből az összegből tervezik Önkormányzat bármiféle felelett elbírálva.
EZUTÁN JELENTKEZETT kiépíteni azt a kábel-rendszert, lősségetvállalna.
egy kft. a szomszéd kerületből, amely kétirányú adatátvitelt
MINDENKINEK MAGÁNAK
s áthidaló megoldásként kerü- tenne lehetővé, olyan műszaki kell tehát eldönteni, rábízza-e
leti kábeltévé-hálózat létreho- szolgáltatásokkal, amelyek pénzét egy olyan cégre, amelyzására tettek javaslatot. Az Ön- még Amerikában is újdonság- nek csődje esetén a teljes kártalanításra összesen egymillió
kormányzati képviselőtestület nak számítanak...
SZERKESZTŐSÉGÜNKülésén éles vita kerekedett arforint készpénz áll rendelkeról, szabad-e közpénzzel ilyen NEK többen jelezték, hogy ügy- zésre. A magunk részéről minmagánvállalkozást támogatni. nökök járják a kerületet, előle- denesetre megvárjuk, míg valaMivel azonban a közös kft. ala- get vesznek fel, illetve lemondó mely kerület-részen megindul
pításához szükséges összeg a nyilatkozatot kérnek azoktól, az adás, gombnyomásra ott-tekerületi költségvetés fél ezrelé- akiknek az önerős telefon-befi- rem a rendőr, az orvos - vagy
két sem érte el, a képviselők zetésből pénz visszajárna. (Ez esetleg személyesen a Polgártöbbsége megszavazta a ja- gyakorlatilag a 4 ezer új tele- mester.
Erre aztán befizetünk...! (F)
vaslatot (név szerinti szavazá- fon-tulajdonos.) Azt is megtudson, 7 százalékos többséggel).
Tudomásul vette a testület
azt is, hogy a kábeltévé (TV16)
a „Rockenbauer Pál"
kft. tevékenységére nem lesz
Természetjáró Szakosztály
döntő befolyása, hiszen tulajrendezésében
donosi és szavazati aránya 50
1993. január 9. (szombat) százalék. (Ennél nagyobb tulajSzánkótúra a mogyoródi dom- donosi hányad biztosításától a
XVI. Rákosi út 103.
bokhoz. Megfelelő hó hiányában másik alapító nagyon határozottan
elzárkózott.)
a Kerepes-környéki erdőben köTELEFON: 16-38-597,
A VÁZOLT KÖRÜLMÉzepes nehézségű gyalogtúra.
ÉPÜLETGÉPÉSZETI, VASSZERKEZETI
Találkozó: 8,45 Sashalom, NYEK között létrejött TV16 kft.
ANYAGOK
HÉV állomás, táv: 8-10 km. 3-4 a Polgármesteri Hivatal tőóra. Költség: kombinált bérlet+40 szomszédságában álló „BaFittingek
VÍZ-,
golyvárban", a Havashalom utFt. Túravezető: Tóth István 271Szerelvények
ca 41. szám alatt lázas szerve0048
Golyós szelepek
fűtéscsövek
zésbe kezdett, s mostanra körE MG SK Természetbarát
vonalazódni látszanak az elRadiátorok
Zárszerelvények
Szakosztály rendezésében
képzelések. Saját tőke híján 5
Szegek
Szögacélok
1993. január 16 (szombat) ÚtVIDEOFELVÉTELEK
Csavarok
Betonvasak
vonal: Hűvösvölgy-VadaskertiEsküvő, keresztelő, születés- és névnap,
hegy-Újlaki-hegy-HármashatárZárak
Huzalok
egyéb családi események felvételét
hegy-Vihar-hegy-Virágos-nyereQ
Szerszámok
Fonatok
VÁLLALOM
-137-es buszvégállomás. Táv: 7
Tel: 127-87-01 (12-19 óráig)
km. Szintkülönbség: 350 méter.
VÍGH SÁNDOR, 1162 Vezekény u. 30.
EGYEDI IGÉNYEKET IS TELJESÍTÜNK!
Költség: kombinált bérlet+20 Ft.
NYITVA:
Találkozó: 8,30-kor Moszkva tér,
NYILASZARÓSZERVIZ
hétfőtől
péntekig 8-17 óráig
56-os villamos végállomás, díszErkélyek beépítése, tolóajtók, hevederzárak, nyílászárók felújítása,
kútnál. Túravezető: Szuhay Péter
szombaton 8-12 óráig
készítése, átalakítása: forgó ablak251-6222/521
ból nyílót, bukó-nyílót, tökéletesíÉrtesítjük Kedves Vásárlóinkat,
tett szigetelés beépítés víz ellen is!
hogy
üzletünket január 4-én nyitjuk
KELEMEN, 1162. Hámfa u. 5.
Tel: 160-55-18

NYÍLT TÚRA K

VÍZ - GÁZ - FŰTÉS
SZAKÜZLET

gáz-,

HELYI
HÍREK

SE PÉNZ, SE KÁBEL

ODALETT A „BIZALOM
99

„Bizalom Társaság" néven
műholdas közösségi televíziós
rendszer létesítésére két éve
társulás jött létre. A tervezett
körzet: Újszász u.-Veres Péter
út-Nógrádverőce u.-Bökényföldi u. volt.

Nem stabilizált

tódott - a cég eltűnt a színről.
Ezek után egy újabb céggel jött
létre új megállapodás a régi
árfekvéssel. Ismeretlen okból
az eredeti három műholdvevős
rendszerről egyvevősre tértek
át. Az új műholdas vevőt B. J.
közösségi képviselő Hunyadvár utcai lakásán szerelték fel.

Végül egy képviselő maradt
„talpon a vidéken": B. J, akit
többen feljelentettek.

Hamisított aláírás
A rendőrségi eljárás során a
kihívott Igazságügyi Műszaki
Szakértő
Bizottság
felülvizsgálta a munkálatokat és
megállapította, hogy bűncselekmény nem történt. A társulás
tagjai által befizetett mintegy
másfélmillió forintot hiánytalanul beépítették a nem működő
rendszerbe. Kiderült azonban,
hogy B. J. a magánokirat hamisítás vétségét követte el három
alkalommal. A társulás OTP
számlájáról csak B. J. és A. L.
volt jogosult pénzt felvenni, de
csak úgy, ha mindkettőjük aláírása szerepel a csekken. Miután A. L. megszüntette tagságát, az egyedüli képviselőnek

megmaradt B. J. három alkalommal vett föl pénzt - összesen 6000 forintot úgy, hogy a
volt társ nevét is aláírta a csekkekre. Az összeget a kivitelezői
számlák kiegyenlítésére használta fel.

Irreális elképzelés

Az árajánlat 6500 Ft/lakás
A szakértők megállapították,
Élvezhetetlen adás
összeget tartalmazott. A meghogy az elvégzett munkák nem
választott négy közös képviseEz a Videoton gyártmányú
voltak szakszerűek. B. J. lakálő ezután - indoklás nélkül - az szerkezet lett volna hivatott arsán felállított és bevizsgált káajánlatot tevő céget menesztet- ra, hogy a bekapcsolt lakások
beltelevíziós központ a maga
te és vállalkozási szerződést innen kapják majd az adást. A
kategóriájában jónak számít,
kötött a Machelectric nevű cégmunka ezután sem folyt szakde a berendezés ára (630.000
gel. Ez vállalta az AM-mikro és
szerűen: gyakorlatilag az adás
Ft) gyakorlatilag kimerítette a
a magyar l-ll adó jeleinek véteott
is
élvezhetetlen
volt,
ahol
rendszer
felépítésére szánt kelét, valamint a házakba való
retet, így az egész kisközössészétosztására alkalmas rend- bejött.
gi hálózatbővítésére nem maA tagsági befizetések elmaszermegépítését, a szükséges
radt pénz, vagyis irreális volt az
radoztak, az emberek kezdték
kábelek kiépítését.
az összeg, amennyiért a kábelvisszakövetelni
a
pénzüket,
a
A beépíteni kívánt vevő egy
tévé létesítését meghirdették.
német berendezés volt, nem társaság több tagja kilépett,
köztük
több
közös
képviselő
is.
Tóth
stabilizált rendszerrel. A vállalkozó a 6500 forintot kevésnek
Olvasóink körében nagy meglepetést keltett az előző számunkban megjelent hír, miszerint
találta, ezért megállapodtak abfelsőbb
utasításra belsőtéri nyilvános telefonállomást szereltek a Szent Korona utcai (volt
ban, hogy először egy részteVarga József utcai) masszázs-szalonba. A Zugló központtól lekértük, és hozzájárulásukkal
rületre építik ki a rendszert, és
most közreadjuk a hozzájuk tartozó belsőtéri nyilvános állomások lista ját, hogy olvasóink
az azon szerzett tapasztalatok
tudhassák,
honnan lehet telefonálni.
alapján döntenek a továbbiakról.
BELSŐTÉRI NYILVÁNOS ÁLLOMÁSOK LISTÁJA
Már ez a szerződés is megemlítette, hogy a stabilizálatlan- AZ ELŐFIZETŐ NEVE
AZ ELŐFIZETŐ CÍME
Pénzügyi-számviteli Főiskola
1149 Buzogány utca 10-12.
ság problémákat okoz, ennek Nyilvános állomás
Nyilvános Állomás
1157 Kőrakás park 52.
1148 Őrs vezér tere
1144 Ond vezér út 5/7.
Nyilvános Állomás
1148 Őrs vezér tere
ellenére mégis a német rend- Nyugdíjasok háza
141 Posta
1157 Kőrakás park 62.
1144 Mogyoródi út 112.
szert alkalmazták. A szerelés Nyilvános állomás
1148Fogarasiút43/B.
Közterületi Nyilvános
1145 Amerikai út 55.
tizenhat lakás után nem folyta- M-Trade Kft

AKKUMULÁTOR
SZAKÜZLET

Gépkocsi és motorkerékpár akkumulátorok, zárt akkumulátorok, napelemek,
autóápolási cikkek, fagyálló
ÁLLANDÓAN KAPHATÓ

Accusealed Kft

XV. Cservenka Miklós u.86.
Tel: 251-83-19
NYITVA:
H-Cs:
8-16
,
P:
8-15

Petőfikerti
BARKÁCSBOLT
XVI. Újszász u. 95.

(Papír utcai megálló)
Szeg, csavar, tipli, popszegecs,
épület- és bútorvasalás, barkácsfaáru, elektróda, kefe,
ecset, kerti- és kéziszerszám,
kerítésfonat, rostaszövet, stb.
Nyitva: H-P 8,30-17,30
T: 271-2059
Szó: 8-13-ig

Zuglógyöngye Bisztró
Platán Rt
Trudi ABC
Fűszer-Csemegebolt
Férfi Női fodrászüzlet
Fűszer-Csemegebolt
Általános Iskola
Sajó Étterem Platán Rt
146. sz. Postahivatal
MTK-VM Sportklub
Prima ABC
Prevenció Kft
Galopp-pálya
Platán Rt Cukrászda
Borozó
Agroker
Kármen Bt
BEÁL Építő és Szerelő Kft
Húsbolt
Nyugdíjasok háza
Weil Emil Kórház
Platán Rt
Postai nyilvános
Belsőtéri nyilv. Kovács Józsefné
Estike Presso Platán Rt
Húsbolt
Marián Béláné
Danuvia Művelődési Központ
Brill Cukrászda Kft
Weil Emil Kórház

1148 Antos István utca1/C.
1148 Martos Flóra utca 13.
1141 Szugtó utca 186.
1148 Martos Flóra utca 25.
1141 Cinkotai út 51.
1144 Újváros park 2.
1161 Rákosiul 118.
1143 Hungária körút 48/52.
1141 Rákospatak utca 19/27.
1149 Nagy Lajos király út 160.
1158Pestúlhelyiút56.
1101 Dobi István út 2-6.
1146 Kerepesi út 32.
1149 Nagy Lajos király út 166.
1158 Cservenka Miklós utca 107.
1145 Thököly út 117.
1158 Bajcsy-Zsilinszky utca 68.
1163 Sashalmi tér
1141 Fogarasi út 167.
1145Uzsokiutqa29.
1148 Róna utca 9/11.
1141 Mogyoródi út 122.
1145 Bosnyák tér 3.
1148 Kerepesi út 76.
1149 Nagy Lajos király út 128.
1148 Fogarasi út 28/54.
1149 Angol utca 13.
1162 Csömöri út 42.
1145Uzsokiutca29.

140. sz. Postahivatal
Soós és társa Kft
Taurus Sporttelep
Postahivatal
1. sz. Postahivatal
Nyilvános Állomás
Budapesti Vasutas SC
Női Fodrászüzlet
Bp. 147. sz. Postahivatal
Bp. 142. sz. Postahivatal
Bp. 142. sz. Postahivatal
Számviteli Főiskola nyilvános
Orsz. Idegsebészet nyilvános
Szabó Ervin Könyvtár nyilvános
Belsőtéri Postai nyilvános
Postai belsőtéri nyilvános
Munkásszálló
Ocsgai Gusztáv Panzió
Autó Center Kft Belsőtéri nyilv.
Postahivatal 146-os
Evangélikus Teológia Akadémia
Közterületi nyilvános
Postahivatal
Postahivatal Cinkota
Rákosszentmihály Postahivatal
Bp. 147. sz. Postahivatal
Közterületi belsőtéri nyilv.
MÁV Repülő ST
Nyilvános távb. üzem
Nyilvános állomás

1149 Bosnyák tér 5.
1163Cziráky utca 5-7.
1106 Kerepesi út 73,
2141 Csömör
1165 Jókai Mór utca 2/B.
1145 llosvai Selymes út 119.
1142 Szőnyi út 2.
1143 Ilka utca 35.
1142 Kassai tér 10.
1142 Kassai tér 10.
1142 Erzsébet Királyné útja 98.
1148 Bagolyvár utca 6-10.
1145 Amerikai út 57.
1145Uzsokiút57.
1162 Varga József utca 175.
1161 Pálya utca 91.
1142 Fűrész utca 85/B.
1141 EgressyútQ.
1158 Cservenka M. utca 106-12.
1146 Hungária krt. 46-48.
1141 Rózsavölgyi köz 3.
1145 Amerikai út 44.
1158 Pestújhelyi út 31.
1164 Rádió utca 3.
1161 Rákosi út 71.
1142 Kassai tér 10.
1149 Róna utca 120.
1146 Thököly út 41.
1146 Hungária krt. 175.
1149 Őrs Vezér tere

50 db 2 szoba+étkezős
lakásokra az alábbiak nyertek
pályázatot:

4 gyermekes: Vernémé Csongrádi Györgyi
(Feldebrő u.), Timárné Mikó Magdolna
(Farkasfog u.)
2 gyermekes: Bíróné Tóth Erika (Thököly
u.), Matókné Andrejkovics Éva (Papír u.),
Nemes Gábor (Borotvás u.), Ruszin István
(Rákosi út), Kissné Gombkötő Judit (Margit
u.), Bieder József (Kolozs u.), Badi Katalin
(Nebáncsvirág u.), Kocsis Pál (Védő u.),
Rácz Éva (Szalmarózsa u.), Paraszt János
(Sasvár u.), özv. Németh Béláné (Papír u.),
Drexler Szilvia (Tekla u.), Kodolányi Zsuzsanna (Olgau.), Győri Sípos Attiláné (Délceg u.), Bertáné Nagy Éva (Bányai E. u.),
Verebi Ferenc (Fürge u.), Kiss János
(Nagytarcsa, Petőfi Itp.), Nagy Sándor (Rákóczi út), Lakatosné Antal Mónika (Mátyás
király tér), Tanai Gábor (Kenéz u.), Pálfi
Péterné (Andócs u.), Bankó Zoltán (György
u.), Novás Ferencné (Batthyány u.), Szernai Jordán (Szlovák u.), Farkas Imre (Veres
P. út), Olsavszki Péter (Hunyadvár u.),
Kerekesné Hajagos Irén (Somoskő út), Kovács Zoltán (Hunyadvár u.), Takács Csaba
(Papír u.)

50 db 2 szoba+étkezős
lakásokra az alábbiak nyertek
pályázatot

Simó Csilla (Rákosi út), Kincs Imre (Zsélyi
A. u.), Dobronyi Károly (Emmau.), Mohácsi
Jánosné (Tóköz u.), Bérez György (Hársfavirág u.), Balloné Sebők Tünde (Újszász
u.), Mülbacher Árpádné (Döbröceu.), Nagy
Andrea (Futórózsa u.), Kulik Zoltánné (Béla
u.), Pruplán Géza (Kenéz u.), Herczogné
Nagy Julianna (Linda tér), Pavelka Dorottya (Vörösmarty u.), Bodócs József (Árpádföldi u.), Szabó Istvánné (Ajak u.), Dr.
Rácz Károly (Tavirózsa tér), Ripp Attila
(Őrvezető u.), Demkó Pál (Gálic u.), Czotter Józsefné (Galgahéviz u.), Dr. Szabó
Zsófia (Táncsics u.)
1 szobás lakásokra az
alábbiak nyertek pályázatot:
Pásztor Etelka (Hunyadvár u.), Robák Károlyné (Rajka u.), Hiti Ilona (Ida u.), Márkus
István (Farkasszőlő u.), Tóth Krisztina (Huszár u.), Sárkány Piroska (Papír u.), Gidai
Ferenc (Album u.), Giczy Dorottya (Vívó
u.), Fábián Éva (Emma u.), Szálai Krisztina
(Nagyvázsony u.), Sebestyén Ferenc (Lándzsa u.), Szelepcsényi Ferenc (Tavirózsa
u.), Kontráné D. Ilona (Jászahalom u.),
Tischler L. Róbert (Ostoros u.), Babolcs
János (Enikő u.), özv. Horváth Józsefné
(Csömöri u.), Balogh Ildikó (Árpádföldi u.),
Ferenc Ildikó (Hunyadvár u.), Máramarosi
Ernőné (Cinke u.), Mihályi Jánosné (Csöves u.)

Pótlista

Csík Judit (Mátyás kir. út.)
Borbíró Barnabás (Berettyóújfalu)
40 db 1+2 félszobás
lakásokra az alábbiak nyertek

pályázatot:

Veres László (Katókau.), Németh Istvánné
(Farkashalom u.), Margetsch Pál (Mátyás
tér), Kiss Istvánné (Timur u.), Varga István
(Rákóczi út), Dér Tamás (Rákospalotai ha-

| HELYI
1 HÍREK

KIK KAPTAK
„OROSZ"LAKÁSOKAT
Á lakáspályázat nyerteseinek névsoraa Polgár mesteri Hivatal
bárt: kqzszerrilére került, s állítólag félfedeztekS olyan nevet vis>
akinek van lakása; Megkérdeztük, hogy ilyén esetben mi;:a teentiője a töi^ényíisztetó polgárnak? M
; pályázatok elbírálása az igénylők által beadott adatok és nyilatkozatok alapján; történt.; A pályázóknak bühtétőjbgj felelőséégüí*;;
;tudatában kellettarról nyilatkozniuk, hogy nem rendelkeznek lar
; kássalj házzal, stb; Ezekét á hyilátkozalokat nem élleriőrizté séhkti;;
Amennyiben a hivatal tudomására jut. hogy valamelyik pályázó
esetlég} ham is i adatokat közölt, akkor a pályázat természetesen
érvényét veszíti; és az illető ellen megindítják az eljárást. (Á
megüresedett tielyetápotlistáról töltik fel.) Bejelentést a Polgárriiestén Hivatalban írásban lehet tenni.
tárút), Laskovics Zsolt (Tiszakömlő u.), Németh Gábor (Farkasfa u.), Tárnái Kiss'
László (Koronafürt u.), Varga Sándor (Futórózsa u.), Jancsó János (Tekla u.), Borka
Jánosné (Futórózsa u.), Beké Zsigmondné
(Margit u.), Sieglné Karika Sarolta (András
u.), Bánkutiné Fuzák Gertrud (Béla u.),
Kántor Mihályné (Szalmarózsa), Rácz Ferencné (Koronafürt u.), Tar Ferencné Puskás Csilla (Lombos u.), Fekete Katalin (I.
kér. Fő u.), Andrejkovics Larissza (Kerepesi út), Nagy András (Egyenes u.), Palástiné
Szabó Ágnes (Árpádföld sor), Oláh Tibor
(Kolozs köz), Jakus Orsolya (Margit u.),
Pétsy Károly (Bökényföldi u.), Nyírfás Zoltán (Mátyás kir.), Nagy Zoltán (Janovetz M.
u.), ifj. Árpádföldi Jánosné (Batthyány J.
u.), Bátonyi Lászlóné (Linda tér), Molnár
Gábor (Tavirózsa tér), Nagyné Forgó Gabriella (Csömöri u.), Kantomé Veszprémi
Katalin (Jávorfau.), Benedek György (Szög
u.), Kovácsné Húsz Zsuzsanna (Becő u.),
Papp András (Farkasszőlő u.), Baumgartner Mihály (Attila u.), Lóricz János (Katóka
u.), Kármán Irén (Rádió u.), Teleki József
VIII. Kőbányai u.), Virág Balázsné (Széchenyi u.)

140 db 1+félszobás lakásokra
az alábbiak nyertek
pályázatot:

Úrban József (Csömöri u.), Borbély Károly
(Zselic u.), Szálkái Jánosné Tóth Erika
(Üzbég u.), Budafoki Józsefné (Vámosgyörk u.), Kurucz Béla (Perjós u.), Bárdi
Ferenc (Újszász u.), Tamás Attila (Mészáros J.), Juhász Zoltán (Géza u.), Szabó
Gábor (Késmárki u.), Igaz János (Katalin
u.), Verhár Imre (Koronafürt u.), szász Antal (Veres P. út), Szilfainé Megyesfalvi Éva
(XV. Kertköz út), szabó Gyuláné (XVII.
Juranics u.), Oláh Elvira (Rádió u.), Katona
Tamás (Csömör, Szérűskert), Marton Rita
(Futórózsa u.), Várkonyi Szilvia (Kartal u.),
Révi Józsefné (Ida u.), Bíróné Kovács
Györgyi (Orsika tér), Dobrocsányi Kálmán
(Kenéz u.), Major Antalné (Vidámverseny
u.), Briczky György (Enikő u.), Éles József
(Budapesti u.), Horgos! Gabriella (Rádió
u.), Vidák József (Bányai E. u.), Mészáros
Gabriella (Szentkorona u.), Papp Szilvia
(Enikő u.), Zlidákné Pohlodzik Julianna
(Védő u.), Sütő Melinda (Szalmarózsa tér),
Schopp Ildikó (Újszász u.), Katona Ferencné (Futórózsa u.), Nagy Kálmán (Orsika

tér), Perák Zoltánné (Atlasz u.), Gürtler Edit
(Csipkés köz), Sárközi Imre (Lombos u.),
Koltai Rita (Fehérsas u.), Tóthné Major
Márta (Corvin u.), Benedek József (Hunyadvár u.), Dr. Csontos Lajos (Fehérsas
u.), Kulcsár Istvánné (Marcell u.), Juhász
Gábor (Szénás u.), Basahidi Sándomé
(András u.), Halma Tibor (Demeter út), ifj.
Deményi Ernő (Lőpor u.), Fehérné Kiss
Erzsébet (Zrínyi u.), Bangó Zsigmond (Lándzsa u.), Berberich Róbertné (Sasvár u.),
Klenczner Istvánné (Viola u.), Pichler Gábor (Baja u.), Némethné Zubreczki Edit
(Irinyi J. u.), Horváth György (Olga u.),
Locker Endre (Táncsics u.), Kiss László
(Bányai E. u.), Tóth Attila (Hősök fasora),
Egressy Zsolt (Varga J. u.), Kapásné Szabó Gyöngyvér (Futórózsa u.), Kobl Gábor
(Bártfai u.), Tóth István (Csömöri u.), Somoskőiné Elekházy Krisztina (Remény u.),
Fehérné Földházy Ildikó (Csipkés köz),
Tichyné Csontos Ágnes (Üzbég u.), Fehér
Károly (Védő u.), Kiss Imre (Olgau.), Kochné Molnár Mária (Zsélyi A. u.), Kolozsiné
Balogh Klára (Kishalom u.), Asztalosné
Kiss Ágnes (Kolozs u.), Sipiczkiné Szász
Hajnalka (Rózsalevél u.), Varga Zoltán
(Bronz u.), Vereczki Beatrix (Cinke u.),
Tordai Andrea (Prodám u.), Szabóné Gelette Katalin (Hunyadvár u.), Batuné Bágyi
Brigitta (Tavirózsa tér), Dobi Mihály (Marx
sétány), Soós Zoltánné (Állás u.), Szőnyi
Zoltánné (Nyílhegy u.), Ambrus Lászlóné
(Kolozs köz), Kontra Ágnes (íjász u.), Fekete Ervin (Legény u.), Leibinger József
(Bronz u.), Boros Ottó (Rákóczi u.), Ali
Ferenc (Bekecs u.), Farkas Tamás (Templom u.), Martini Zoltán (Szent Korona u.),

Laukó Zoltán (Szabadföld u.), Sápiné Tóth
Anna (Istráng u.), Karna Judit (Natasa u.),
Rusznákné Kontra Ida (Ilona u.), Nagy
László (Bábos u.), Farkas János (Tekla u.),
Hegedós Károly (Lándzsa u.), Németh Ildikó (X. Füzér u.), Tusán Zoltán (Tiszakömlő
u.), Eisenbacher Ferenc (Gárda u.), Szelei
István (Rádió u.), Szeberényi Tibor (Hársfavirág u.), Kalócskai Éva/Katalin (Csücsök
u.), Karika Imre (András u.), Czeglédi Jolán
(Hilda u.), Bukovszki Attila (Nefelejcs u.),
Kwasny Henriett (Dóra tér), Sós János
(János u.), Papp László (Csoport u.), Tóth
Erika/Mészáros Gábor (Gizella tér), Kárpáti
József (Gyűszűvirág u.), Bánki Zoltán (Rákosi u.), Horváth Attila (Margit u.), Varga
Gábor (Tavirózsa tér), Milák Károly (Olga
u.), Utasi Andrea (Csipkés köz), Lipót Éva
(Köztársaság u.), Bitai Andrea (Bökényföldi
u.), Bucsy Katalin (Szalmarózsau.), Angelmayer Géza Csaba (Jávorfa u.), Baraksó
Gyuláné (Kolozs köz), Kaczkó Zsuzsanna
(Sarkad u.), Plangár Zoltán (Veres P. út),
Tóth Erika Hősök fasora), Mundi Mónika
(Baross G. u.), Bárczi Róza (Rádió u.),
Balogh Gyula (Georgina u.), Nagy László
(Gárda u.), Petz András (Lakat u.), Nazareczki Ildikó (Szalmarózsa tér), André Zoltán (Villő u.), Újlaki Csilla (Rákospalotai
határút), Marosi Gábor (Hunyadvár u.), Lajtos Béla (lillafüred u.), Farkas Attila (Cziráky u.), Strébi Mónika (Üzbég u.), Koncz
Anikó (rádió u.), Varga Attila (István király
u.), Polgár Attila (Gyűszűvirág u.), Fülöp
István (Mészáros J. u.), Sólyom Márta
(Szepesi u.), Koncz Katalin (Futórózsa u.),
Tóth Pál (Rákóczi u.), Zubonyai Edit (Farkasfog u.), Szász Emma (Magtár u.),

Pótlista

Stréer Zsolt (Cziráky u.), Sándor Imre
(Bajcsy Zs. u.)
:.:.:«•:

SASHALMI
AUTÓBONTÓ
JAVÍTÓ
ÉS KERESKEDŐ GMK

Minden típusú autót bontás-j
rá veszünk, Új, felújított és
használt alkatrészeket
VÁSÁROLUNK - ÉRTÉKESÍTÜNK!

Az általunk beszerelt fődarabokra garanciát vállalunk!
Budapest, őrmester u. 2.
(Thököly út sarkán)
Telefon: 271-0743
NYITVA:
H-Cs: 8-17, P: 8-15 ig

XVI. Szlovák út 44. i
Alakformáló Szalon - amerikai tornáztató ágyak

AZ ELSŐ ALKALOM INGYENES
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK^

* Szauna
/'NYITVA:
* Bronzárium (arcbarnitóvai) H-P 8-20 óráig,
* Mélymeleg terápia
Szó. 8-14 óráig
aktív fogyasztó kúra
Ráriótelefon:
* Műkörömkészítés

106-60-30123

D Ö R S É G l HÍREK
Ráfáztak a vendégek
a Holdfény-ben
November 27-ről 28-ra virradó
éjszakán több vendégnek eltűnt
a kabátja a Holdfény nevű szórakozóhelyen. A Szent Mihály rendőrőrs tagjai alaposan kikérdezték a bejelentőket. A három elegáns kárvallott fiatalember mellett gyanús volt a negyedik, valahogy „nem illett a képbe". A gyanú be is igazolódott: kocsijában
megtaláltak két ellopott kabátot a
csomagtartóban és az ülés alá
rejtve. Valószínű, hogy voltak társai is, akik már megléptek a többi

holmival. A vendégek elmondták,
hogy az est folyamán többször
volt áramszünet a helyiségben.
Ezt a pultos lány is megerősítette:
ha a kávéfőzőt a harmadik fokozatba kapcsolja, az kivágja a biztosítékot, mert kisteljesítményű a
villanyóra, s bizony beletelik kis
időbe, míg újra világosság támad.
Hogy mire lehet jó a percnyi
sötétség, arról csak elképzelések
lehetnek. A pultos lány és a büntetett előéletű elkövető egyébként jó ismerősök... (T)

KORREKT Nyomdaipari KFT
Ofszet és Szitanyomás
Könyvek — Prospektusok — Szórólapok
öntapadó címkák — Ügyviteli nyomtatványok
készítését rövid határidővel vállaljuk

l l65 BuGlof )0st, Forhosfa u
TífUífon: 271-3227

Nem kell kímélni.
Volkswagen Transporter
platós haszonjármű.
A platós kocsikat nem kíméletes használatra szánják. Ellenkezőleg. A haszonjárművek között a platós kocsik az
aszkéták. Igénytelenek és strapabírók
Ilyen a Volkswagen Transporter családba tartozó, 1 tonna raksúlyú platós
haszonjármű is. Habár formatervezett
megjelenésén ez nem látszik.
Rakfelülete robosztus keményfa. A három lehajtható oldalfal szinte elnyúhetetlen profilacéllemezből készült. A platóhoz ponyva is rendelhető, stabil sá-

torva&akkal. Kétféle tengelytávolsággal
és platómagassággal kapható. Sőt, árából az ÁFA visszaigényelhető. A Volkswagen Transporter platós kocsi kényelmes is. Tehát egy aszkéta a nem
aszkétáknak. A vezetőfülke tágas és
komfortos A plató hátsó falán pedig
egy lehajtható lépcső található a feles leszállás megkönnyítésére.
A Volkswagen Transporter lízingelhető, sőt 9-13%-os kamatozású részletre is megvásárolható.

Hollárautó Kft.

1161 Budapest, Körvasút sor 8
TeL/Fax: 271-5708
Importőr: Porsche Hungária

Volk»w«8»«.
BUto* teh.t benn*.

\ fáradhatatlan betörő
Az utóbbi két-három évben
elszaporodtak kerületünkben
az óvoda-, iskola- és könyvtárbetörések. Feltűnő módon
akkortájt sűrűsödtek az események, amikor F. L. kivételesen
szabadlábon volt.
A 34 éves gyáli fórfiú - itteni
barátai miatt — főleg a XVI.
kerületben otthonos. Legutóbb
október 22-én szabadult és egy
hét alatt hat helyre tört be. November elsején a Veres Péter
út 53. alatti könyvtárat rámolta
ki M. K. segítségével. A zsákmány: számítógép, 186 db műsoros videokazetta, kazettacsévélő, televízió, mintegy 415
ezer Ft értékben.
Mindezeket M. K. lakásán
raktározták el, akinek a feladata lett volna a későbbi értékesítés. A rendőrség munkáját elősegítette néhány jellegzetes elkövetési mozzanat, a gyanú
harnar F. L-re terelődött.
November 4-én, este fogták
el a Veres Péter úton, amint

éppen hazafelé ballagott 18 kg
banánnal, amit frissiben lopott
el a közeli zöldségestől. A fáradhatatlan betörő mindent beismert, társának lakásán a
könyvtári holmik 95%-a is előkerült. Egy ideig megint lesz
egy kis nyugalom...

Hálátlan hálni járók

Egy kis pihenő

A Festetics kastély két gyakori lakóját rendőrjárőr érte tetten fényes nappal november
30-án. P. J. és N. P. az önkormányzat által nemrég felszereltetett új, horganyzott ereszcsatorna 16 méteres darabját készítették elő MÉH-átvételre: leszakították és laposra taposva
összehajtogatták. Az eddig eltűnt, mintegy 60 méteres csatornával együtt a kár 76 ezer
forint. A beszédes helyszínen
mi is jártunk és a költő szavai
jutottak eszünkbe: ...Fecseg a
felszín, s hallgat - a MÉH...

Három fiatalember ügyében
zárult le a vizsgálat november
végén. Az eredetileg lakásfeltörésekben jártas szakik vesztét
okozta, hogy átrándultak az autó-biznisz világába. Fáradságot
nem kímélve loptak autót, rendszámot, hamisítottak jogosítványt, forgalmit, hogy a vidéki
autóspiacok vevőit kiszolgálhassák. Eddig tíz hamis papírokkal eladott gépjármű került
elő. A biztosítási csalásokban,
okirathamisításban segédkező
két további elkövető társuk még
szökésben van, de személyük
már ismert.

Komputeres szem és kontaktlencse vizsgálatot végez!

GERŐ

Betörés után. Nyomolvasás
egy
kerületi
gyermekintézményben

ÜGYVÉDI
IRODA

RUDOLF

XVI. Tatjána utca 10.
(volt IX-es)

Jénai okleveles látszerész mester
és optometrísta

- A mindennapi élet
jogi ügyeinek intézéseAdás-vételi és egyéb

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.

szerződések
Nyitva: hétköznapokon 15-18 óráig

Tel:271-2091

Az 1972-es Ki mit tud-on jódlitól zengett az ország. E produkcióval megosztott első helyezést
ért el Forgács Gábor műszerész.
- Igen, ez a tanult szakmám.
Nagyszerűen éreztem magam és
eszem ágában nem volt pályát
változtatni. Más a szabadidejében bélyeget gyűjtött, focizott, én
a jódlizás híve voltam. Barátaim
unszolására indultam a versenyen, s én lepődtem meg legjobban az eredményen. Utána bekerültem egy olyan ŐRI műsorba,
ahol Koós János mellett még egy
tucat sztárral járhattam az országot. Megismertem a siker ízét.
- Jó volt?
- Isteni! Egy más világba kerültem és rájöttem, hogy az az én
világom. Hetvenháromban még
dolgoztam a munkahelyemen,
aztán csak ajódliból éltem. 1975ben aztán vettem egy nagy levegőt, és...
- Leszerződtél vidékre. Érezted, hogy a jódlizás szép dolog,
de azért hosszú távon nem elég?
- Pontosan! Tanulni akartam.
Egy vidéki nagyvárosban csoportos színésznek - magyarán statisztának-szerződtettek. Ez volt
az én „főiskolám". Itt csak két
évet töltöttem, de ezalatt nyolc
főszerepet játszhattam. Lovas
Edit, Lendvai Ferenc, Sík Ferenc
rendezőknek köszönhetem, hogy
színész lettem.
- 1977-től a Vidám Színpad
tagja vagy. Hogyan sikerült felszerződnöd?
- Ebben a szakmában az érvényesülés jobbára a szerencsétől függ. Az én szerencsecsillagom Spigel Anni, az énektanárnőm volt, aki a Vidám Színpad
korrepetitoraként addig-addig
duruzsolt rólam, míg elérte azt,
hogy meghallgassanak. Másnaptól már Hlatki László, Alfonzó,
Kazal partnere lehettem.
- Azóta eltelt 15 év. Ma este a
szinkronba vagy hivatalos: itt milyen figurákat bíznak rád?
- Általában én vagyok a negatív hős, a rossz fiú, de ezt nem
bánom. Ezek sokkal több, változatosabb színészi megoldást igényelnek, mint az „egysíkúan" pozitívszerepek. Hangi adottságom
is inkább erre predesztinál: tőlem
elhiszik a nézők a figura gonosz-

| HELYI
$ HÍREK

ságát, míg egy Bács Ferinél,
Sztankainál - akiknek gyönyörű
orgánumuk van - ez nem valószínű.
- Mabüsz...
- Egészségedre!
- Komolyan, mit is jelent ez?
- Magyarországi Bűnözők
Szövetsége!
- Egyik reklámfilmedben mint
a „MABÜSZ" szóvivője tűnsz fel:
borostás, piszkos, részeges pofa. Az egész csak tíz másodpercig tart, de egy kabarétréfával
felér. Te írod ezeket?
- Általában mindig. A jó reklám - szerintem - több legyet üt
egy csapásra: propagál, oktat és
szórakoztat. Egyszer reklámozok
egy terméket, ezért fizetnek. Másodszor, ha a szakadt figurámat
nézik, nem valószínű, hogy az
emberek MABÜSZ-tagok akarnak lenni. Végül: nekem boldogság az, ha ebben a szomorkás
világban egy kis mosolyt csalhatok a néző arcára.
- Szinte már szállóige a „hogyér adja?". A ragasztó reklám?
A részeges figura, gumiarc... nem
bánod, hogy ez a Te „skatulyád"?
- Színésze válogatja, én örülök, hogy skatulyában lehetek ami nálam azért tág kategória,
írok kabarétréfát, újságcikket,
forgatókönyvet, dalokat, szerkesztem három kábeltévé szórakoztató műsorát. Vasárnap délelőttönként a Calypso Rádió műsorvezetője vagyok és - elsősorban - sok jó szerepet játszom az
anyaszínházamban. Mi kellene
még?
- Sűrűn szerepelsz a tévében
is: Szeszélyes évszakok, Ez+Az,
stb. A Gálvölgyi műsorokban állandó tag vagy. Neked mikor lesz
önálló kabaréd?
Minden Kedves Vendégünknek
Kellemes Ünnepeket kívánunk
f Újdonság a VÉNUSZ Szalonban*}
Műkörömépítés, Sminktetoválás:
v

szem- és szájkontúr

.

- Gépi helyi fogyasztás
- Mellemelés, terhességi
csíkok eredményes kezelése
- Arc- és testránctalanítás
- Bronzárium
Sashalom, Janovetz M. u. 1
T E L E F O N : 271-14-47

==V-É-N-U-S-Z =

- Bár van róla sző, én nem gam, ilyenkor általában leülök írhajtom a dolgot. Mindennek eljön ni. Persze, összefolyik a munka
a maga ideje. Én mindig józanul és a szórakozás: rengeteg újsátudtam, hogy hol a helyem, mire got olvasok, ami ötletet is adhat
vagyok képes. Ha olyan jó mű- egy-egy jelenet megírásához.
sort akarnék csinálni, mint a Gál- Mindenben naprakésznek és távölgyi, most csak az alsó ruháza- jékozottnak kell lennem.
tomat, s így magamat hoznám
- Család?
kellemetlen helyzetbe. Ezekben
- A feleségem kereskedő, a
a produkciókban én jelen vagyok, lányom középiskolás. Mindenki
közösen dolgozunk és igyek- teszi a dolgát, teljes szabadszem jó partner lenni. Ez nekem ságban élünk. A hétvége az, amielég.
kor igazán együtt lehetünk. Ilyen- Kicsit mintha nagy lenne a kor általában én főzök, talán ezt
tülekedés e műsorok körül. Sok mondhatnám hobbynak.
színész aspirál ezekbe belekerül- Elmondanál egy jó receptet?
ni?
- Nemrég vendégeket hívtunk
- Állítom, hogy a világon a és a produkcióm címe a követkelegnehezebb dolog: nevettetni. A ző volt: csirke-ropi. Ez úgy szólt,
látszat csal, Magyarországon jó, hogy kifilézett csirkemellet
ha két tucat színész műveli ezt a hosszú, vékony csíkokra vágtam,
műfajt. Drámát csinálni könnyű: jól megsóztam, kicsit borsoztam.
megáll a színész komor arccal, Egy pohár tejszínbe sajtot olsűrű csönd, tragikus .zene - és vasztottam fel, s az ebbe bemárkész a dráma. A kabaréban, ha tott húscsíkokat prézlibe forgatpercenként háromszor nem sül el
tam. Finálé: mindezt forró olajban
verbális, vagy gesztikuláris poén
pirosra sütöttem!
- kész a bukás! Itt nem lehet
- Siker?
belemagyarázni a lila ködbe:
- óriási!
vagy van röhögés, vagy nincs!
- Gratulálunk
Ilyen egyszerű. Persze, ezt csak
viccből mondtam, de azért nem
hülyeség.
- Milyen a kapcsolatod a többi
színésszel?
-Azaz igazság, hogy én nem
sok színészt szeretek. Elismerek
nagyon sokat, de úgy, hogy én
elbeszélgessek vele, leüljek egy
asztalhoz, olyan nagyon kevés
van. Szeretem megválogatni a
társaságomat, ami nem azt jelenti, hogy az a „jó" társaság, hanem
azt, hogy nekem az a jó.

ARANYSAS VENDÉGLŐ
Mátyásföld, Veres P, út,
Benő 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
17-22 óráig hangulatos élőzene

- Hobbyd?
- A munkám. Másra nincs
időm. (Hál1 Isten!) Ha egy napom
szabad, már rosszul érzem ma-

IKARUS,
BILIÁRD
XVI. kér. Margit u. 2.

ELŐFIZETÉSES ÉTKEZÉS
MBC Discont kártyára
20% kedvezmény!
NAGY ASZTAL: 1 óra 250 Ft
KIS ASZTAL: lóra 210 Ft
Minőségi italok olcsó árakkal!
FLIPPER-VIDEÓK
NYITVA: Minden nap 12-04-ig
Telefon: 2-521 -649

December 31-én SZILVESZTERE
Fellép:

BÁL

FORGÁCS GÁBOR
POÓR PÉTER
TRAFIPAXRock 'n Roll együttes

Jegyek elővételben a biliárdteremben kaphatók

A Rákosszentmihály-Sashalmi
Református Egyház hírei
Nagyon hasznosnak bizonyult
a szülők összejövetele, amelyen
a kamaszok nevelésének buktatóiról beszélgettünk. Legközelebb februárban erről a témáról
dr. Gyökössy Endreiart. előadást.
Megható és áldozathozatalra
késztető volt Faragó Laura előadói estje, melyet „Szivárvány havasán"címmel tartott meg a rákbetegekért. A negyedévenként
esedékes ökumenikus imadélelőttöt november végén tartottuk
meg; a hatvan résztvevő komoly
felelősséggel és a testvériség derűs légkörében hordozta egyházaink és nemzetünk nagy ügyeit.
December első péntek estéjén az
Operation Mobilisation elnevezésű ifjúsági világevangélizáló csoport ismertette munkáját fiataljainknak.
Adventi koszorúnk gyertyái
egymás után lángra lobbannak.
Jelzik, hogy nekünk magunknak
is tüzet kell fognunk- különösen
most, decemberben -, hogy több
isteni melegség és világosság
hassa át egyéni és társas életünket, kicsinyekét és idősebbekét
egyaránt. Az idős és magányos
testvérekre a mostani karácsony
előtt is úgy szeretnénk gondolni,

Hasznos karácsonyi
ajándék

az E+GV GMK-tól
Rövidáru - Divatáru Üzlet
>" Ágyneműk, lepedők, konyharuhák
>~ Frotír törülközők és garnitúrák különböző színekben
^Joggingok, szabadidőruhák,
női, férfi pulóverek
5*" Harisnya, zokni
(gyermek méretben is)
^ Cérna, gumi zippzár
>" Mosóporok, öblítők, kozmetikai áruk

XVI.Jávorfau.128.

(a Csömöri útról a György utcai
autóbuszmegállónál

hétfőtől péntekig 13-1 8-ig
szombaton 9-1 3-ig

Mindenkit szeretettel várunk!

hogy fiataljaink kis csomaggal
felkeresik őket, és igével, imával,
énekkel boldog ünnepeket kívánnak nekik. Aki teheti, járuljon hozzá adományával a csomagba valók beszerzéséhez. Az is már hagyomány, hogy szenteste napján
a kerepestarcsai kórház „ott-felejíett" betegeit is hasonló módon
meglátogatják. „Beteg voltam és
eljöttetek hozzám" - mondotta
Jézus.
December 23-án, szerda délután 4 órakor kezdődik a 4-10 év
közötti gyermekek karácsonyfaünnepélye. Vers, ének, betlehemes játék, ajándékosztás képezi
a műsort, amelyet főleg a nagyobbak adnak. De nekik, a 10
év felettieknek is lesz gyertyagyújtásuk december 27-én, vasárnap, a délelőtt tíz órai istentisztelet keretében. A még nagyobb fiatalok pedig már fenik a
fogukat a szilveszteri együttlét
tiszta és szép örömeire, ők az
esti 6-os gyülekezeti gyertyás
áhítatra is készülnek, s utána itt
akarják az újévi, 10 órai istentiszteletet megérni.

rium (perselypénz): 101.200 Ft,
egyházi adó (önkéntes, rendszeres adományok): 50.300 Ft,
adomány egyházi célra: 6.800 Ft.
Évek óta nincs pénzbeszedője
a gyülekezetnek, így csak azok
fizetnek egyházfenntartói járulékot (egyházi adót), akik rendszeresen járnak templomba. Néhány Hittestvérünk kérte, hogy
részére küldjünk csekket, mert
így akarják rendezni adományaikat.
A múlt év november 1 -tő! megkereszteltük: Szilágyi Évát, Szilágyi Istvánt, Hulej Miklós, Lajost,
Szlifka Flórát, Jámbor Arnold
Zsombort.
Házasságot kötött: Takó Imre
és Nemes Beáta.
Konfirmáltak: Hegyesi Anita,
Kiss László, Miklós Katalin, Nagy
József, Styevkó Csaba, Szilágyi
Éva, Szilágyi István, Zsunyák
Györgyi

Istentiszteleti rend: December
13. Advent 3. vasárnapja 10 óra,
december 20. Advent 4. vasárnapja 10 óra, december 24.
Szenteste délután 4 óra, december 25. Karácsony l. ünnepe 10
óra (úrvacsora), december 26.
Karácsony II. ünnepe 10 óra (úrvacsora), december 27. Karácsony vasárnap 10 óra, december 31. ó-év este 17 óra, január
1. újév napja 10 óra (úrvacsora)
A Templom-téri r. k.
főplébánia hírei
A Karácsony Szentesti éjféli
mise előtt egyházközségünk fiataljai betlehemes játékot mutatnak be.
Szilveszter napján délután 6
órakor évvégi hálaadást végzünk
a Szentmise keretében. Ez alkalommal számol be a plébános úr
az 1992-es esztendő eredményeiről. Újév napján, a szentmisében az új esztendőre kérjük a
Jóisten áldását.

Századik születésnap

A rákosszentmihályi
evangélikus gyülekezet hírei
Megváltozott a lelkész! hivatal
telefonszáma, az új: 271-48-77
Közöljük Testvéreinkkel, hogy
továbbra is minden hónap első
vasárnapján, a 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében úrvacsoraosztást tartunk.
Szuhay Katalin, ifjúságunk egyik
tagja egy iskolai pályázaton feldolgozta a XVI. kerület egyházainak történetét. Sok sikert kívánunk Kati
munkájához!
Az esztendő végén járva már
nagy vonalakban ismeretes egyházközségünknek az ezévi anyagi helyzete. Anyagi életünket tekintve is szeretnénk Kedves
Testvéreinkkel megosztani örömünket és bánatunkat. 1992. november 20-ig a következő bevételek érkeztek gyülekezetünk
pénztárába: istentiszteleti offertó-

Karácsonyi, Szilveszteri Reklámakció!!!\
pezsgő

123 Ft

is virsli

185 Ft

Szörpök széles választéka
30 Ft-os egységáron
... és minden, ami az ünnepekre kell

Szeretettel várjuk Kedves Vásárlóinkat

%fr

a BEVÁSÁRLÓ SAROKHÁZ-ban J&
Bp. XVI. Gusztáv u. és György u. sarok P
Nyitva: Hétfőtől Péntekig 7-19-ig, Szombat 7-15-ig, Vasárnap 7-13-ig

A mátyásföldi Táncsics utcai szociális otthonban századik
születésnapja alkalmából köszöntötték Stassák Bertalannét.
Felvételünkön Treer András alpolgármester átadja Göncz
Árpád köztársasági elnök üdvözlő levelét, valamint az Önkormányzat nevében egy csokor virágot. A szociális otthon
dolgozói száz szál gyertyával díszített hatalmas tortával
kedveskedtek az ünnepeltnek.
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műim
KI A FELELŐS?

Csatorna-

vatal vagy annak alkalmazottja).
Halálos baleset esetén minden
esetben bűnvádi eljárást kell a
felelősök ellen lefolytatni, és az
ellen, akinél a felelőséget a bíróság megállapítja, szabadságvesztéséé ítélet is lehetséges. Jelen esetben hatóság áll
szemben hatósággal és ugyebár
tudjuk az egyik holló..., stb. Ilyen
esetben a legegyszerűbb arra
kenni a felelősséget, aki már nem
tud beszélni.
Van azonban a dolognak egy
másik jogi következménye is.
Amennyiben az áldozat a hibás a
halálos balesetért, nem jár a hátramaradott hozzátartozóinak kártérítés. Ezzel az özvegytől és az
árváktól veszik el a lehetőséget,
hogy anyagi kárpótlást kapjanak.
És végül nézzük meg hogy mi az
oka, hogy a kerületünkben folyó
csatornázási munkáknál a baleset ellenére a mai napig sem
dúcolnak?
A válasz egyszerű: a jogtalan
haszonszerzés. 1 négyzetméter
dúcolás költsége 350 Ft. Ez azt
jelenti, hogy kétoldali dúcolást figyelembe véve átlag 2 méteres
árokmélységnél 1 folyóméter
árokdúcolás 1400 Ft. És ha azt
vesszük figyelembe, hogy a Helyi

Előző számunkban jeleztük,
hogy a közművek privatizációjával kapcsolatosan Landa Ede
képviselőnek, a Fővárosi Csatornázási Művek felügyelő bizottsága elnökének is lenne
mondanivalója. Azóta megkaptuk írását, melyet - noha nem
feltétlenül értünk vele egyet az alábbiakban közreadunk.
A XVI. kerületi újság 1992
évi 8. számában megjelent
„Tegnap államosították, holnap
privatizálják,, című cikkben közölt felhívással kapcsolatban,
az alábbi tájékoztatást szeretném a kerület lakosaival tudatni:
A nagyvárosok közművei (legyen szó akár gázról, vízrőt, villanyról, vagy csatornáról) egységes rendszer keretében üzemelnek. Ebből a rendszerből nem
lehet kiszakítani egyes szakaszokat, bárki volt is e szakasz építtetője vagy finanszírozója. A közműhálózat ugyanis nem csak az
ingatlan előtt húzódó vezetékből
áll, hanem ehhez tartoznak a
közmű rendszer integráns részét
képező gépi berendezések (pl.
átemelő telepek, felszíni vízművek, transzformátor berendezések, stb,). Ezek működtetése nélkül az ingatlanok előtt húzódó
vezetékhálózat sem működhet,
így ha valaki részesedni kívánna
a közműhálózat egy részéből,
úgy arányosan részt kellene vállalnia az egész hálózat üzemeltetését szolgáló központi és regionális berendezések működtetéséből is, amelyek fenntartási költsége százmillió forintos nagyságrendet képez.
A működtetési problémákon
kívül szólni kell a műszaki és a

A Helyi Hírek 4. évf. 11.
számában megjelent egy
cikk, mely arról tudósft, hogy
az Akácfa u. szennyvízcsatorna
építésénél dúcolás hiánya (nem
zsaluzás mint a cikkben) miatt
beomlott a munkaárok, két segédmunkást maga alá temetett a
beomló föld, és az egyik sajnos
életét vesztette.
Ez a hír megdöbbentő és megrázó, mert egy fiatal 28 éves ember meghalt esetteg özvegyet,
árvákat hagyva maga után. Az
viszont már felháborító, hogy a
vizsgáló hatóságok az áldozatot
teszik a balesetért feíeiőssé.
Aki az ilyen jellegű munkákban csak egy kicsit is járatos az
tudja, hogy a dúcolatlan munkaárok föld-beomlásából bekövetkezett balesetekért a jelenleg érvényben lévő törvények szerint
három személyt lehet felelősségre vonni:
a. a tervezőt, ha elmulasztana
a dúcolás megtervezését és költségvetésbe való beállítását,
b. az építésvezetőt, ha a terv
szerinti dúcolási nem végezte el
és dúcolatlan munkaárokba küldött embereket dolgozni,
c. a műszaki ellenőrt, aki a
hiányosságokat és a veszélyeztetettséget ellenőrzése alkalmával észlelte és nem tett semmit
annak megszüntetésére.
Fentiekből kiderül, hogy az a
szerencsétlen segédmunkás,
akit hanyagságból vagy kapzsiságból beküldtek dúcolatlan
munkaárokba dolgozni és ezért
életével fizetett, nem lehet felelős
saját haláláért.
Köztudott, hogy kerületünkben
az önerős csatornaépítkezések
lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal átveszi az önerős közműfejlesztésre alakult lakóközösségtől.
Ennek az a következménye, hogy
a kivitelezést saját hatáskörében
a neki tetsző vállalatnak adja. Ebből következik, hogy a műszaki
ellenőri feladatot is ő látja el.
Amennyiben a halálos baleset feltételezhető felelősségét vizsgáljuk, a következőkre jutunk. •
A tervező általában nem jön
számításba, mert ő nem követ el
- már csak rutinból sem - olyan
baklövést, hogy ne tervezze meg
a dúcolási. Maradnak: az építésvezető és a műszaki ellenőr (aki
jelen esetben a Polgármesteri Hi-

| HELYI
i HÍREK

Hírek 1992.11. szám 5. oldatán szereplő adatok szerint ez
évben 9 797 méter csatorna
épült, akkor a csatorna építésben
résztvevő vállalkozások 1992ben cca. 14 millió Ft-ot jogtalanul
vettek fel.
Természetesen ha dúcolnának, jogos lenne ez a 14 millió,
így azonban erkölcstelennek tartom, hogy inkasszálják a pénzt,
nem dúcolnak, ezáltal állandó veszélyhelyzetben tartják dolgozóikat. Ehhez a Polgármesteri Hivatal - nem tudom mi okból asszisztál. Amennyiben a váltalat
építésvezetője és a műszaki ellenőr elvégzi feladatát, ilyen baleset nem történhet.
Jeten levelemnek nem az a
célja, hogy bűnbakot keresek,
hanem az, hogy végre rádöbbentsem az illetékeseket, hogy
.kapzsiságból ne veszélyeztessék mások életét. Ez nem csak
jogi, hanem főképp morális kérdés. Ha viszont valaki ezt nem
érzi át, akkor a törvény erejével
kell arra kényszeríteni.
Remélem, hogy levelemmel
annyit elérek, hogy több hasonló
baleset nem lesz kerületünkben.
Azokért, amit levelemben leírtam
büntetőjogilag vállalom a felelősséget.
Tisztelettel: Pataki István
Milán utca

Minden Kedves Ügyfelének
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván
az Állami Biztosító

KARÁCSONYI AJÁNDÉKKÉNT kössön
„Aránylónál" életbiztosítást szerettei részére
Ma a legkorszerűbb, hisz nemcsak egy egyszerű,
biztosítás, hanem befektetés is.
Több ez, mint egy banki betét, hiszen életbiztosí-

tás is.

Az Ön pénze megőrzi vásárlóerejét az ABAEGON RT.
sikeres tőkebefektetései révén, a kamatnyereség 85
százalékával minden évben növeljük az induló biztosítási összeget.
Az alábbi szel vényt szíveskedjen eljuttatni kerületi
irodánkba:
1165. Tekla u. 4. (OTP mögött)
Kérem, hogy az Állami Biztosító AEGON RT. munkatársa keressen fel lakásomon a legújabb biztosítási lehetőségek megismerése céljából.
Név:

Lakcím:
Telefon:

l
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INTERFÉK
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)

érvek
jogi felelősségről is. A mai technika szintjén a közművek működtetése - amely csak látszólag
egyszerű feladat - komoly szakértelmet igényel. Ezzel az átlagos budapesti polgár nem rendelkezik, értelemszerűen ez nem is
várható el senkitől. Műszaki ismeretek nélkül azonban közművet üzemeltetni nem csak oktalanság lenne, de nagyon veszélyes helyzetek is kialakulhatnának ennek kapcsán. Egyes közművek (pl. a gázszolgáltatás) a
fokozott veszélyességük miatt,
úgynevezett veszélyes üzemnek
minősülnek. Ez a tény rendkívül
szigorú jogi felelősségi rendszert
jelent, s ezt magánszemélynek
magára vállalnia hihetetlen kockázatos lenne.
A fenti téma olyan sokrétű,
hogy ennek kifejtése oldalakat
igényelne. Röviden összegezve,
ismételten fel szeretném hívni a
figyelmet arra, hogy az egységes
közmű rendszerekből egyes szakaszokat kiszakítani műszakilag
lehetetlen, s még ha ez lehetséges volna is, ezek üzemeltetése
olyan óriási terheket és emellett
mérhetetlen jogi felelősséget róna az érintett lakosokra, amely
többszörösen meghaladná egy
család teljes otthoni költségvetését.

Ahl feltalálta az agyagos sódert...
Nos „igen tiszVárjuk fezrevételeiusegttfl szándékú javaslatait
telt" XVI. kerületi
és panaszait a XVI. kerületi önkormányzat
állampolgár,
jól
működésével kapcsolatban.
nézd meg polgármesterségünk
szépen hangzó
felhívását, amit
most ismételten ^
kézreadok és aztán... felejtsd is 30 centit leszedtek és elhordták,
el az egészet, mert nem más az helyére pedig 5-6 cm-nyi agyaegész, mint szemfényvesztés! gos sódert hordtak. Kiemelném
Hogy pontosan tudd, kedves ol- az agyagos szót, mert ennek a
vasóm, miről is van szó, meg- későbbiekben főszerepe lesz.
Többen megörültek, hogy támírom: okulj belőle.
Történt ez évben (92 nyarán), lám, az új kerület-vezetés végre
hogy a közel 40 fokos kánikulá- tesz valamit, megjavítja az utat.
ban megjelent egy cég és annak Meg kell mondanom, én is bedőlmunkagépei az utcánkban, pon- tem: azt hittem, komoly munkára
tosabban az Ikarus sporttelep van kilátás - és lakótársaimmal
mögötti István király utcában. Ke- együtt türelmesen nyeltük a port.
Teltek-múltak a hetek. Az
mény kétheti munkát igazi szocialista munkatempóban beosz- agyagos sóderréteget meg is
tottak jó két hónapra, de az az hengerelték, egész takaros,
igazság, hogy még két hete is itt egyenes utunk lett, csak az időnként elviharzó autók keverték
kapirgáltak.
A nyáron sikerült is a környé- magasra a port. Kertberr-teregeket hatalmas porfelhőbe burkolni, iésről, utcára nyitott ablakokról
kellemes nyarat biztosítva az itt persze szó sem lehetett...
Persze ekkor már leesett a
lakóknak. A munka abban állt,
hogy a régi útburkolatból kb. 20- tantusz ás kérdezgettük is a mun-

Nagyon furcsa dolog történt december elején a Fővárosi Önkormányzati Közgyűlésen, A 'kerület MDF-es fővárosi képviselője, dr.
Soós László önálló indítványt tett, hogy a peremkerületek lakosai,
akik saját pénzen építették meg az utcai csatornát, a befektetett
összeget leírhassák a csatornadíjból. Ez a kerületben sok családnak
50-70 ezer forintos díjkedvezményt jelentett volna. Az MDF-es képviselőjavaslatát a Fővárosi Önkormányzat meg is szavazta - délelőtt.
Javaslom, hogy a felhívás kezDélután újra napirendre került a csatorna, most már SZDSZ-es
deményezői - és mindenek előtt
nézőpontból. Sajnos Landa Ede képviselő, aki a kerületben lakik, és
a lakosság - gondolja át a fenti
a Csatornázási Műveknél is betölt valamilyen funkciót, egyáltalán nem
igényeket. A tulajdon megszerzéképviselte a kerületi csatorna-építők érdekeit. Részben neki köszönse ugyanis ez esetben jogot nem
hető, hogy a Fővárosi Önkormányzat eltörölte a korábbi határozatát,
és előnyt sem, kötelességet és
felelősséget annál inkább jelen- megsemmisítette a már megszavazott kedvezményt, így most annak
is 18 forintot kell fizetni köbméterenként, aki maga építette a csatornát,
tene!
és annak is ennyit, aki semmi pénzt nem áldozott rá.
L ANDA EDE
Köszönjük az ilyen képviseletet!
Kovács Gabriella
fővárosi képviselő
Mátyásföld
XVI. kér. önkormányzati képviselő

T

RO EL

ELEKTROMECHANIKAI
GYÁRTÓ, KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
1163 Budapest,
(Sashalom) Thököly út 14.
Tel/Fax: 271-0014

NYOMDAI TEVÉKENYSÉG:
igényes color kiadványok,
Irodai nyomtatványok, naptárak, címkék
készítése magas színvonalon,
rövid határidővei, korrekt árakkal.
FULL SERVICE!

BELLA RAM A
képkeretező szalon
Festmények, grafikák, fotók, poszterek, tükrök keretezését vállaljuk különleges olasz alapanyagból, olasz
technológiával
NAGY VÁLASZTÉKBAN,
NAGY MENNYISÉGBEN IS!
Hétfőtől-péntekig: 11-18-ig
RENDELÉSFELVÉTEL

a Bella Ráma szalonban

XVI. Sashalom, Pósa Lajos u. 45.
Telefon: 271-1241
és V. Váci utca 12.1/4.
Telefon: 1180-823

kasokat, (merthogy vezetőszerű
felelős embernek én hónapokig
színét sem láttam), hogy miképp
is lesz a mi utunk rendbe hozva.
Hogy-hogy miképp - mondták ez van megrendelve és kész.
De hát ez ostobaság - mondtuk -, ennek így semmi értelme.
Hát persze, hogy ostobaság
-mondták -, de ők nem tehetnek
róla: ez van.
Közben
megjött természetesen az ősz és az első eső
is. Félelmeink valóra váltak: a
megbontott kemény felső útfelület eltűnt és a ráhordott agyagos
sóder olyan ronda nyúlos sarat
produkált, ami messze felülmúlta
várakozásunkat. Ugyanis aki egy
pillanatig is ismeri az agyag tulajdonságát, tudja, hogy nem issza
be és nem ereszti át a vizet.
Azt, hogy milyen volt az időjárás egész ősszel, nem kell ecsetelnem. Szóval egy idő óta nyomdafestéket nem tűrő ízes nyelvi
fordulatoktól hangos a környék.
Félreértés ne legyen: az István
király út eddig sem volt jó. Gödrös
is volt, sáros is, de nem volt
ennyire irgalmatlanul sáros és
évente a volt Tanács ki is szokta
(volt) javíttatni. Felül kemény volt,
itt-ott még a bitumenes maradványok is megtalálhatók voltak. Sáros időben is normálisan(!) át
lehetett kelni rajta. Most már tudjuk, hogy a régi megoldás
messze jobb lett volna.
A lakók nevében szeretném
megkérdezni, mibe került ez a
tönkretett út. Mennyibe került az,
hogy ennyi bosszúságot okoztak
és okoznak nap-nap után az itt
lakóknak. Kiafelelősfőútépítész,
aki feltalálta az agyagos sódert
mint útépítő anyagot. Mennyi újítási díjat kapott ezért a műalkotásért.
Mindezeket a kérdéseket azért
teszem fel az újságunkon keresztül, mert két levelem került már a
süllyesztőbe az ősszel. Én jeleztem, hogy nem jó ez így, amit
csináltak, írtam az „Észrevételek" rovatba. És azt hiszem, itt
van az átverés, mert ez a rekesz
egyenesen a szemétkosárba lehet bevezetve.
Szomorúan kell megállapítanunk, hogy csak ne legyenek illúzióink (ha még netán voltak),
nem változott itt semmi, sőt...
Pintér Miklós
Lőtér u - István király u.

AZ ORVOS TANÁCSAI

Az éjszakai bevizelésről
Az őszi hónapokban, elsősorban a kisiskolások körében ugrásszerűen megnövekszik az
úgynevezett éjszakai bevizelés.
Ez alatt a 4. életév után, alvás
közben jelentkező ágybavizelést
értjük, mely az alsó húgyutak működési zavarára utal. Okvetlenül
el kell különíteni a súlyosabb urológiai és idegrendszeri fejlődési
rendellenességek okozta állandó
jellegű vizeletcsorgástól.
Ahhoz, hogy megértsük az éjszakai bevizelés kialakulását,
meg kell ismernünk a normális
vizelési mechanizmust. A húgyhólyag vizelettel való telődése a
hólyagfal megnyúlásra érzékeny
területeiből impulzusokat vált ki.
Ezek egy határértéket elérve, az
agyban lévő centrumból beindítják a vizelési reflexet.
Ilyenkor a vizelés kontroll nélkül történik. Ez zajlik le a gyermek kb. 2-3 éves koráig. Ezt követően, az idegrendszer fejlődésével a gyermek már ellenőrizni
képes a beérkező ingereket egy
felsőbb agyi központ segítségével és megtanulja akaratlagosan
befolyásolni a vizelési reflexet.
Az éjszakai bevizelés tehát
azért következik be, mert
- vagy kórosan megszaporodnak az agyba jutó impulzusok
(húgyúti gyulladás, urológiai fejlődési rendellenességek miatt)
- vagy az idegrendszer fejlődésének késése, illetve lelki zavarok következtében tökéletlen a
vizelési reflex agyi befolyásolása.
Ezért szükséges a gyulladá-

sok és a különböző fejlődési
rendellenességek kizárása részletes
urológiai
és ideggyógyászati kivizsgálással. Az
esetek jelentős részében azonban semmiféle szervi elváltozás
vagy gyulladás nem mutatható ki.
Ezek a gyermekek a neurotikus
éjszakai bevizelők. Esetükben a
negatív környezeti hatások, az
óvodai konfliktusok, az iskolakezdés nehézségei, féltékenység a
kisebbik testvérre, a szülőktől valófélelem mind törést okozhatnak
a kiépített feltételes gátló reflexben.
Az éjszakai bevizelés kezelését mindenkor a kiváltó ok határozza meg. A fennálló gyulladás
megszüntetése vagy az esetleg
szükséges ideggyógyászati kezelés szakorvos feladata.
Legnehezebb a neurotikus
esetek gyógyítása. A sokszor alkalmazott fenyítés nem segít,
mert a gyermek bevizelése nem
szándékos. A kiváltó okokat kell
felderíteni és azokat kell megszüntetni. Emellett jelentősége
van a szabályos időközben való
ébresztésnek, az alvás mélysége
szabályozásának és a hólyagingerlékenység csökkentésének.
Ilyenkor a szülő, a pedagógus
és az orvos hatékony együttműködése hozhatja meg a kívánt
célt, jelen esetben a „tiszta ágyneműt". Az utóbbi években - a
természetgyógyászat térhódításával -jó eredményeket érünk el
az akupunktúrás kezeléssel is.

dr. Walter György

Dr. Stehlich Gábor

BŐR- ÉS NEMIGYÓGYÁSZ
KOZMETOLÓGUS,
ALLERGOLOGUS ÉS IMMUNOLÓGUS

szakorvos, egyetemi tanársegéd
Rendel: hétfő, csütörtök 17-19-ig
Bp. XVI. Mátyásföld, Prodám u. 18.
Tel: 271-2256

A kerület Cipőbolt/a
NO-MINI
Kereskedelmi Gmk
Bp. XVI. Újszász u. 87.
Férfi, Női és Gyermek cipők
teljes választékával áll az
Önök rendelkezésére.

HELYI
HÍREK

VÁLLALKOZÓK
REVLON és más amerikai illatszerek
nagyker áron! Selyemvirágok, ajándéktárgyak és játékok nagy választékban.
Rákosszentmihály, János u. 14. Tel: 2714122
LEGYEN MÉG SZEBB AZ ÜNNEPEKRE!
Magyari Ági elektrokozmetikus mester
várja kedves vendégeit 1163 (Janovetz)
Margit u. 50. Tel: 2-710-665
HA CSOMAGOLÁSI GONDJAI VANNAK,
keressen bizalommal, mi megoldjuk! Különféle csomagológépek készítését vállaljuk: vákumformázó, zacskókészító',
zsugorfóliás csomagoló valamint mérleges adagoló gépekre. Bárcsomagolást is
vállalunk. Puma Bridge Bt. 1162 Bp. Budapesti út 116. Tel: 271-1490
UTÁNFUTÓ ÉS TRÉLERKÖLCSÖNZÉS!
Nyitott és ponyvás, vámzárazható utánfutók, különböző teherbírású és méretű
trélerek bérelhetó'k: XVI. Baross u. 240.
(a Szlovák útról nyílik) Tel: 251-1846 Nyitva 8-18-ig.
KUTYA ÉS MACSKATÁPOK, vitaminok:
Darling konzerv 52 Ft (400 g), Minden
igényt kielégítő' 16 féle francia táp, kutyáknak és macskáknak is. Pl. 1,5 kg 375 Ft, 4 kg - 662 Ft 20 kg - 2611 Ft
állattartó felszerelések - a Terményesnél. Rákosszentmihály, János u. 14. Tel:
271-4122. Változatlan a házhozszállítás
telefonmegrendelésre!
FELHÍVJUK KEDVES VÁSÁRLÓINK figyelmét arra, hogy 1992-ben még biztosan áfamentes a Monntain Bike kerékpár. Ne szalassza el a lehetőséget még
az idén vásárolja meg Rimonál. 1164 Csókakő u. 27.
DEKORÁCIÓ, CÉGTÁBLA külső, belső
rendezés, díszítés, falra, ablakra, tükörre
karácsonyi, szilveszteri dekor munkák.
ÉVICOOP BT-Bintingerné Bp. 1163 Veres
Péter 17/B.
j MOLNÁR AUTÓSISKOLA januári tanfojlyama 11-én, hétfőn 16,30-kor indul a
|XVI. M.föld, Táncsics Mihály úti általájnos iskolában. Jelentkezés a helyszíjnen, vagy a 27-12-126 telefonon. A tanj folyam ára 9300 Ft. Kerületi lakosoknak
•továbbra is 10% kedvezmény!
ÖTFÉLE KANNÁS bor elvitelre. Olcsó sörök, üdítők, palackos szeszek, cigaretta
a Zöldtetős söröző mellett XVI. Újszász
u. 144.
N+L+F RUHÁZATI BOLT. Bp. XVI. Mátyásföld, Újszász u. 59. (a 46-os autóbusz
vonalán) Nálunk minden ruházati cikk olcsóbb!. NYITVA: H-P 10-18-ig, Szombat
10-14-ig
DR.FEHÉR ÁGNES bőrgyógyász, kozmetdtógus, lézergyógyász, XVI. Budapesti u.
136. H, Cs: 17-19-ig

DR. WALTER GYÖRGY
UROLÓGUS
Urológiai- andrológiai
betegségek
ultrahangos diagnosztika

Rendel: hétfőn 17 órától
MINIKLINIKA
XVI. Szabadság u. 31.
Tel: 27-17-879
(rendelési időben)

VÁLLALKOZÁSOK teljes ügyvitelét, pénztárkönyv, naplófőkönyvvezetést, egyszerűsített kettős könyvelést vállal. Horváth
Sándorné számlaképes kisvállalkozó Bp.
XVI. Hermina út 9. Tel: 271-2749
OLASZ ÉS NÉMET TAPÉTÁK nagy választékban, krepp és pamut ágyneműk
1400 Ft/garnitúra, frotír törülközők 80 Fttól, fürdőlepedők 350-650 Ft-ig, pamut
hálóingek és pizsamák 700-980 Ft-ig,
négy darabos Crepto WC-papír 53 Ft Ariél koncentrátum 980 Ft, Osztrák öblítő
koncentrátumok, stb. OLCSÓ ÁRAK!

AJÁNLATAI

E+GY gmk, XVI. Jávorra u. 128. (a Csömöri útnál), nyitva: H-P 13-18-ig, Szombaton 9-13-ig
SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉSE
házhozszállítással szombat-vasárnap is.
Tel: 271-6017
REDŐNY - RELUXA - harmonikaajtó zsalugáter - védőrács - biztonsági ajtó
és lakásfelújítás (kőműves, festő, burkoló) Rácz Bálint Mátyásföld, 1165 Huny a dvár u. 64. Tel: 271-2498
í Sittelszállítás 8-16-ig Telefon: 16-42-992. j
CÍMFESTŐ CINKOTÁN! Kirakat és autógrafika, cégtáblafestés. Vrábel Ferenc,
1164 Lapos köz 8. Üzenetfelvétel: 1641512
KARÁCSONYRA AJÁNDÉKTÁRGYAK, karácsonyfadíszek és sok minden más a
Csömöri út80. Üzletközponttetőterében,
a lakberendezéstboltban.
l NYOMTATVÁNY - PAPÍR/ÍRÓSZER KEJRESKEDÉS * IRATMÁSOLÁS (nálunk a
jlegolcs^bb: 4 Ft+Áfától!) Westel rádióitelefon kölcsönzés (10000 Ft/hó+Áfától)
J1165 Bp. Bökényföldi út 6. Nyitva héti köznaponként 7.30-17-ig
KORREKT Nyomdaipari Kft. XVI. Farkasfa
u. 52. Tel: 271-32-27
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GÁZKÉSZÜLÉK
JAVÍTÁS, csőrepedés megszüntetés, lakásfelújítás, WC-, boylerjavítás, csere,
gázvízmelegítő, gáztűzhely, cirkó, gázkonvektorjavítása. XVI. Albán utca 24. (a
sahalmi piactól 100 méterre), tel: 271-0455 Kovács Attila, reggel-este!
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatorna tisztítás
és karbantartás mindennap 271-45-25
Marcsányi László 1162 Attila u. 95.
j EGYEDI NYOMTATVÁNYOK kis' péí-1
jdányszámban is (50 db-tól): szórólap,;
j névjegy, levélpapír, boríték, meghívó,!
j prospektus, öntapadó címke, egyéb |
j reklámanyagok - színes papíron is - 2•napos határidővel!
iUgyanott gyorsmásolás, sokszorosítási
|A/3 méretig, két oldalon is, kicsinyí-j
jtés, nagyítás. (A/4 fénymásolás 4,80J
•Ft + áfa, nagyobb példányszám esetén!
!árkedvezmény.) HERMINA GYORS-!
! NYOMDA, Bp. XVI. Hermina u. 16. (a!
ÍJános utcánál) Tel: 271-5919 NYITVA:!
•hétköznapokon 10-12-ig és 16-18-ig
!
MEGBÍZHATÓ KŐMŰVESMESTER vállalja új épületek teljeskörű kivitelezését
szakipari munkákkal együtt. Ezen kívül:
hétvégi házak, átalakítások, külső-belső
vakolások, csempézések, linóleumragasztás, kandallóépítés, szigetelések, kerítésépítés. Sarkadi kőművesmester,
1162 Árpádföld, Timur u. 95. Tel: 1643-711
(üzenet)
ÉPÍTŐANYAGOK: PILLMAYER, XVI. Csömöri u. 240. Tel: 16-38-509
j HÁZTARTÁSIGÉP, TV-VIDEÓ szerviz,
i hűtőgép, fagyasztó, boyler, mosógép és
j kisgép javítása minden nap (vasárnap
•kivételével). Címbejelentés 9-18-ig Tel:
j271-71-37 Nagy Gábor, XVI. Baross Gá• bor u. 20. és Gabula András XVI. Árpádföld sor 25. (Tel: 271-21-53)
ÉPÍTÉSTERVEZÉS 1161 Rákóczi u. 124.
POZSONYI, Tel: 271-5060

AMIT AZ ÁLLATBARÁTNAK TUDNI ÉRDEMES

A kutyák coronavírus okozta bélgyulladásáról
Most induló rovatunkban
néhány, az állattartással kapcsolatos örökzöld, illetve aktuális kérdéskörből szeretnénk
pár gondolatot közreadni. Célunk az, hogy a tulajdonosok
állategészségügyi ismereteit
bővítve is hozzájáruljunk kedvenceink egészségének megőrzéséhez. E havi témánk a címben szereplő, jelentőségéhez képest kevéssé ismert betegség.
Mi ez a betegség?
A 80-as évek végétől világszerte mind gyakrabban lehetett
hallani róla, míg az elmúlt években hazánkban is széles körben
elterjedt. Mivel fertőző betegségről van szó, jelentkezésével ott
kell számolnunk, ahol viszonylag
kis területen nagyszámú kutyát
tartanak, főként nagyvárosokban.
Ahogy a legutóbbi időkig keveset tudtunk róla, az részben annak tudható be, hogy a betegség
megjelenésében nagyon hasonlít
az elterjedt és közismert parvóvírusos bélgyulladásra, ezért azzal könnyen összetéveszthető.
Azoknál a - parvo ellen szabályosan vakcinázott - kutyáknál,
amelyeket bágyadtság, étvágytalanság, hasmenés-hányás tüneteivel visznek állatorvoshoz,
gyakran kiderül, hogy bélgyulladásukat coronavírus okozza.

A PEUGEOT
GYÁR
MÁRKASZERVIZE
1162. Bp.

Mezősas u. 6.
Tel: 16-44-983
Nyitva
H-P:7-17

Hogyan betegszik meg az állat?

fására a szervezetben termelő-

Fertőzött kutyák bélsarukkal dött ellenanyagok gátolják a vírugyógyulás után hónapokig is sok elszaporodását, így a tünetömegesen ürítik a vírust. A fer- tek nem, vagy csak nagyon enytőző anyaghoz közvetlenül, (pl. he formában jelentkeznek. A
szimatolgatás, keresgélés köz- megismételt oltás körülbelül egy
ben), vagy közvetetten (pl. a évig hatásos, ezért a folyamatos
gazdi cipőtalpán „hazahozva") védettséghez évente egy „emléjut hozzá a kutyánk.
keztető" oltás szükséges.
Mik a betegség tünetei?
Mint általában a fertőző betegségeknél, az első jelek: bágyadtság, kedvetlenség, étvágytalanság, a szokásostól eltérő viselkedés. A gondos tulajdonos már
ekkor felfigyel és idejében szakemberhez fordul. Néhány órán
belül hasmenés és sokszor hányás, esetleg láz jelentkezik,
amelyek együtt igen megviselik a
kutyát. A betegek állapota gyorsan súlyosbodik, fiatal kölykök el
is pusztulhatnak.
Gyógyítható?
Az állatorvos a kezelés során
a beteg kutyatüneteit enyhíti, elősegíti a károsodott bélrendszer
gyógyulását, de a kórokozó megsemmisítésére nincs lehetősége.
Ha a kezelés idejében megkezdődött és a fertőzés nem legyen-"
gült állatot ért, a betegnek jó esélyevan a gyógyulásra. Sajnos az
esetek egy részében még a szakszerű kezelés és gondos otthoni
ápolás ellenére sem sikerül az
állatot megmenteni.
Van-e oltás ellene?
Mivel a fertőződést nem tudjuk
kizárni, a leghatékonyabb a védőoltással való védekezés. Az
első oltást más oltásokhoz hasonlóan hathetes korban javasolt
elvégeztetni, két-három hét múlva pedig megismételtetni. (Ha a
kölyökkori oltás elmaradt, az bármely életkorban pótolható.) Ha
az oltást követően a kutya coronavírussal fertőződik, az oltás ha-

MANZÁRD
ÉPÜLETEK
Tervezését,
engedélyezési eljárással
kivitelezését, felújítását
Építőipari-, szakipari-,
tetőfedő munkákat
víz-, fűtés-, villanyszerelési,
festő-mázoló és aztalosmunkákat.
Mátyásföld, íjász u. 24. -ff 2-713-715

Járványveszély esetén, vagy
fokozott fertőzésveszélyt (például kiállítás, vásár) megelőzően
soronkívüli vakcinázás is indokolt
lehet. A rendelkezésre álló ame-

rikai oltóanyag veszélytelen, mellékhatása gyakorlatilag nincs.
Más fertőző betegségek (pl. parvo, szopornyica) elleni oltóanyaggal együtt is adható.
Bízom benne, hogy ezen ismeretek is hozzájárulnak az állattartó és állatorvos hatékonyabb
együttműködéséhez a kedvenceinket fenyegető betegségek elleni védekezés területén.
Mátyásföldi Állatklinika
1165 László u. 46.

ÁLLATI APRÓK
ELVESZETT december elsején a Veres P. u. 145-ből egy drótszőtú magyar vizsla. Tel: 271-2432
MOPSZ és Szibériai Husky kiskutyák
előjegyeztethetők és eladók. Cím:
Varga Éva 1161 Bp. Eperjesi u. 15.
Csömöri úti felüljáró közelében.
ELVESZETT két németjuhász kutya.
Fix: 5 éves, fekete, feje tetején kitapintható dudor. Dzsoni: 2 éves, rajzos, hosszúszőrú. Bal első lábára
sántít, orvosi kezelésre szorul. A
megtaláló jutalomban részesül. Cím:
Hanák Ildikó, Bp. XVI. Gábor Áron u.
20. Telefon: 271-3496

ző-védő és házőrző tulajdonságokkal
rendelkező német juhász kiskutyák
kaphatók hétszeri védőoltással. Prokob Csaba Bp. XVI. György u. 19.
November 19-én elveszett XVI. kerületben a Baross utcában fehér-vörös
német vizsla. Telefon: 1-843-115
TENYÉSZ-SZEMLÉS mantelos szukától, lakk fekete tenyész-szemlés
kantól Dog kölykök előjegyezhetek,
várhatóan december 9-12 születéssel, január végi elvitellel. Részletfizetés is lehetséges. Táskái Ferencnó Bp. 1161 Sándor u. 37/A

KITŰNŐ szülőktől, német juhász kisKB. FÉLÉVES KAN, középtermetű kutyák oltva, tetoválva eladók.
sárga kutya gazdát keres. Szelíd, ba- Ugyanitt karácsonyi elvitellel kölykök
rátságos. Cím: XVII. Nagyréde u. 90. előjegyezhetők. Érdeklődni: egész
Találtam angol szetter kant. Száma: nap Vétek Tímea 1163 Borotvás u.
2133. Érdeklődni: Bp. XVI. Futórózsa 59.
utca 77.
TÖRZSKÖNYVEZETT BERNÁTHETALÁLTAM dalmata-keverék kant, GYI kiskutyák egész évben eladók,
jobb pofája fekete. Érdeklődni: Erdei fizetési kedvezménnyel is (részletre).
Lajosné XVI. Veres Péter u. 172.
Különböző vérvonalból előjegyzést
Találtak: angol szetter kant a Könyv- felveszünk bernáthegyi hosszú és rötár u. 8-ban. Érdeklődni: Könyvtár u. vidszőrű kan fedez sporttárs! áron és
kölykökért is. Jó vérvonalúak. Megte4/A. Telefon: 271-0905
kinthetők egész nap: Mózsik JózsefFAJTATISZTA KUVASZKÖLYKÖK né, 1161 Rákosszentmihály, Gusztáv
házőrzésre olcsón eladók. Érdeklőd- utca 44.
ni: szombat, vasárnap. Monori JánosMINDEN VASÁRNAP kiscicák és kuné 2145 Szilasliget. József A. u. 47.
tyák várnak szerető gazdára Budán,
NSZK-IMPORT SZÜLŐKTŐL szára Rácz fürdőnél 10-től 12-ig. (7-es
mazó, kitűnő küllemű, megbízható őrvagy 78-as autóbusszal az Erzsébet
híd után az első megálló.)

ÁLLATKLINIKA

Dr. Lukács Zoltán

Dr. Pesti József

Bp. XVI. László u. 46.
(az Ikarus műv. ház után)
Tel: 184-04-88

H-P: 8-22-ig, Sz-V: 8-20-ig
Klinikai és laborvizsgálatok
belgyógyászati, sebészeti,
szülészeti ellátás, műtétek
védőoltások, tanácsadás
EKG, EEG, röntgen
GYÓGYSZEREK, TÁPSZEREK
FELSZERELÉSEK

SZIÁMI KANDÚRRAL fedeztetést
vállalok, és kiscicák eladók. Tel: 1646292
KITŰNŐ MINŐSÍTÉSŰ FeLV, CIP,
FIV negatív perzsa nőstény cicámat
kiadnám tenyésztésre olyan helyre,
ahol nincs másik cica. Ugyanitt fekete-fehér Harlekin kandúrok, vörös-fehér Harlekin nőstények eladók. Sweet Thing kennel, Bp. XVI. Párta u. 35.
KAUKÁZUSI!
FEDEZTETÉSRE
AJÁNLOM többszörösen kitűnő R.
CAC, R. CACIB, tenyész-szemlézett,
fekete-szürke hosszú szőrű, nagytestű fiatal kaukázusi kanomat. XVI. Baross u. 240. (a Szlovák útról) Tel:
251-1846

H - H
Lakás, ingatlan
ELADÓ a XVI. kér. 2+1/2 szobás 60
nm-es gardrobos öröklakás. Erkélyes, zöldövezeti panorámás,
hegyekre és családiházakra néz.
Napos, világos, első emeleti, 5
éves, iskola, óvoda, közért, busz
helyben. 2,4 millió Ft Csak komoly
vevők érdeklődjenek. Zimonyi Péter 1165 Összefogás sétány 11.
l.em. 5.
ELADÓ 1,5 szobás gázkonvektoros, parkettás XVI. kerületi öröklakás, vagy elcserélhető önkormányzati garzonra + kp. teljesár
1.950 ezer Ft Érdeklődni szombat
vasárnap du. 2-5-ig Borka, XVI.
Mf. Futórózsa u. 72. fsz. 4.
MÁTYÁSFÖLDI többlakásos kertes házban lévő 1 szoba étkezős,
főzőfülkés öröklakásom 2 szobás,
telefonos kertesre cserélném, illetve eladom. Érdeklődni: 2712506 (17 óra után)
ELADÓ Rákosszentmihály belterületén 160 n-öles telken lévő
egyszoba, konyha, spájz, verandás, komfort nélküli ház+melléképület, melyben egy kis szoba és
pince van. Víz az udvarban. Érdeklődni: 271-5829, Hollósi
XVI. KERÜLETI lakótelepen vennék 2+2 fél, vagy 3,5 szobás összkomfortos lakást, készpénzért.
Telefon: 186-7874, (munkaidőben:
8-17 óráig Botos István)
1-1,5 SZOBÁS telefonos lakást
keresek 800 ezer Ft készpénzzel.
Telefon: 252-7967
ZUGLÓBAN 70 nm-es 3 szobás,
tehermentes öröklakás eladó 2,7
millió Ft-ért, fizetési kedvezmény
lehetséges. Félig kész, részben
lakható családiházat beszámítok.
Nagy Béláné 1162 idau. 109.
2 LAKÁSOS ikerben épült családi
házrész, 150 n-öl telken 1968-ban
épült kisebb tatarozásra szorul,
tehermentesen eladó. Vagy 1,5-2
szoba összkomfort lakótelepi lakásra+kp-re cserélhető. Mátyásföldön van a ház. ö. Konczerné
Bp. III. Szentendrei út 28.1.1.

velő mellé adminisztrációs munkakörbe, főállásba. Telefon: 2710363

APRÓ

ELADÓ XVI. kér. Jókai lakótelepen 2,5 szobás, 68 nm-es, tehermentes öröklakás. Érdeklődni
napközben: 2-710-016, este: 1846-808
ÖRÖKLAKÁS 54 nm-es II. emeleti
déli fekvésű eladó, vagy hosszú
távra kiadó. Érdeklődni lehet:
egész nap XVI. Géza u. 60.
ÁRPÁDFÖLDI 100 nm-es családi
ház 300 n-öl telken eladó. 4,5 millió forintért, vagy kisebb családi
házra cserélem. Esetleg a telket
telephelynek - iparosnak - kiadom. Szabó Paula 1162 Majorszegi dűlő 1.15.

CSÖMÖRÖN eladó 800 nm-es
zártkerti panorámás telek. Krekács Jánosné 2141 Csömör Kossuth L. u. 101.
200N-ÖLTELEK,elkezdettcsaládi
ház építéssel, 60 nm műhellyel és
kis házzal eladó. 1162 Bp. Mátyás
Király u. 109.
CINKOTÁN kétszintes családi ház
300 n-öl telken 7,5 millió Ft-ért
eladó. Telefon: 271-0000 18 után.
GYÓGYVÍZ háta mögött, Bp-től 45
km-re Tóalmáson 2 szoba, hallos
nyaralómat eladom, vagy elcserélem lakásra vagy kis parasztházra, Bp. 50 km-es körzetében.
Telefon: 2-712-713

ELCSERÉLNÉM 42 nm-es egyszobás, gázfűtéses, Duna-parti, Gellért-hegyre néző, teljesen felújí- GARÁZS kiadó a XVI. kerületben
tott, önkormányzati lakásomat a Jókai lakótelep mögött Telefon:
XVI. kerületi 2 vagy 3 szobás örök- 06-28-70-177
vagy önkormányzati lakásra értéBÉRELNÉNK LAKÁST a XVI. kerükegyeztetéssel. Érd: 1848-465
letben, 1,5-2 szobás, telefonos,
ELCSERÉLEM, Miskolci, 55 nm-es bútorozatlant Ferenczi Ákos 2711+2 szobás, telefonos, felújított, 2662
összkomfortos, lakótelepi, jó közlekedéssel, szövetkezeti lakáso- UDVARI különbejáratú gázfűtéses kis szoba főzési lehetőséggel
mat, hasonló önkormányzatira,
III. emeletig értékegyeztetéssel. házaspárnak kiadó. Beköltözhető
1992. december 1. Galambos SánMinden megoldás érdekel. Krédorné
1163 Bp. Batsányi J. u. 25.
mer Mária 3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 15.
OLCSÓN szoba kiadó konyha és
ELADÓ a XVI. kerületben 1+2,50 fürdőszoba használattal. A háziszobás 56 nm-es loggiás zöldöve- munkába besegítést kérek. Bp.
zeti öröklakás. Érdeklődni 8-16 XVI. Hermina út 22.
óráig 252-4888/131 munkahelyi te- KIADÓ vállalkozási célra telefolefonon. Nazareczkiné. Bp. 1161 nos, kertes családi ház RákoszSzalmarózsa tér 7.
szentmihályon. Érd: 271-5183
163 n-öl TELKEN 3 szobás 112 nm
200 nm alapterületű épület ipari
családi ház eladó jó közlekeáram, telefonnal kiadó. Vass Midéshez közel. XVI. kér. öröklakást
hály 1165 Bp. Anilin u. 45.
Rigó utcai vagy Varga József utcaitbeszámítok. Irányár: 5,3 millió KIADÓ Sashalmon főútvonal
Ft. Laczkó Géza Bp. 1161 Petőfi u. mentén 100 nm-es családi ház 2
telefonvonallal, gázfűtéssel para31.
bola antennával. Irodának is alELCSERÉLNÉM emeletes hétvégi
kalmas. Telefon napközben 18házamat 128 n-öles telken 40 nm43-756, este 271-0920
es pincével sok gyümölcsfával
Pesthez 29 km-re van, pesti lakás- KIADÓ 20 nm-es világos, telefora, vagy kiadnám. 1162 Magyar nos helyiség műhelynek, irodáGéza Bp. Rákosszentmihály Má- nak, esetleg raktározás céljára.
tyás király u. 72.
Ipari áram, mosdó van. Telefon:
XVI. KÉR. CSENDES helyen eladó
egy 240 n-öles összközműves telken lévő új, földszintes családi
ház. Ára 12 millió Ft. Érdeklődni:
2-714-173

XDORfiDO/

MEGNYÍLT Rákosszentmihályon
a János utca, Baross utca sarkán
Nyugati színvonal!
Szolid árak!
ÉLELMISZEREK, HÁZTARTÁSI
CIKKEK,
MŰANYAG ÁRUK, JÁTÉKOK

bő választékával szeretettel várjuk
KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

271-2221

Oktatás
SZÁMOLÁSI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ, középiskolára előkészítő8 hetes kiscsoportos tanfolyam hetedikeseknek az Örs vezér téren.
Gyenge tanulóknak külön csoport Tel: 271-41-79
SPANYOL tanítás (ált iskolásoknak is). Érdeklődni az esti órákban: 1161 József u. 147.
15 ÉVET NÉMETORSZÁGBAN töltött középiskolai némettanárnő
vállalja gyermekek, tanulópárok,
vagy nők tanítását illetve korrepetálásátrákosszentmihályi lakásán. Juszkó Sándorné, Bp. XVI.
Rákóczi út 138.

JÓ KERESETI lehetőség! A Díjbeszedő Rt Rákosszentmihályi Kirendeltsége felvételt hirdet ügyintéző, kódoló és pénztáros munkakörbe. Érdeklődni: Etier Péter
területi manager-igazgatónálXVI.
Kossuth L. u. 33. Telefon: 183-5330
XVI. KERÜLETI élelmiszerboltba
eladótfelveszek. Telefon: 251-3382
ELADÓT keresek XVI. kerületi játék- ajándék boltba. Telefon: 2513382
37 ÉVES vagyok, gyors-gépírót és
közgazdasági szakközépiskolát
végeztem. Szeretnék elhelyezkedni napi 4 órás munkaidőben.
Bármilyen munkalehetőség érdekel, a bedolgozás is. Csurgai Ferencné 1164 Bp. Simongát u. 41.
MUNKÁT VÁLLALNÉK. 21 éves
kereskedelmi gyakorlattal, targoncavezetői jogosítvánnyal, és
B kategóriás jogosítvánnyal. Jelenleg leszázalékoltnyugdíjas vagyok. Érd: 251-1661 telefonon 815-ig.
KISIPAROSOK FIGYELEM! Műanyagfeldolgozó műhelyem felszerelését szerszámokkal együtt
olcsón, sürgősen kiárusítom (betegség miatt). Ugyanitt babahaj is
kapható. Tóth Istvánné Bp. XVI.
Rákosszentmihály, Vörösmarty u.
3. Telefon: 271-5987
KÜLKERESKEDELMI főiskolát
végzett fiatalt széles körű ügyintézői munkakörbe felvennék. Német nyelvtudással és számítógép-ismerettel előnyben. Tel:
271-0363
GÉPÉSZTECHNIKUSNŐ, más műszaki érdeklődéssel, gépkocsival,
továbbtanulási ambícióval munkát
keres. Levélcím: 1631 Bp. Pf. 20.
KONFEKCIÓSZABÁSZT keresünk, szükség esetén betanítjuk.
Jelentkezni lehet január 4. után a
XVI. Batsányi u. 18. alatt, az ERGO-Line Kft-nél.
FOGÁSZATI anyagkereskedés
ügynököket alkalmazna. Telefon:
271-0363

Adásvétel
ELADÓ 100 fm műanyag padlófűtés-cső (3500 Ft), 1 db 75 cm széles új fehér műanyag harmonikaajtó (4000 Ft), valamint egy Norton-kút (1300 Ft). Telefon: 2715183
ELADÓ 100 l. hal akvárium vas
állvánnyal, 1 gyermek heverő, 1
kisszekrény, cipőtartó fiókos, 2 db
modern csillár. Csekéné Bp. XVI.
Timur u. 20.
ELADÓ egy német félautomata és
egy szovjet automata mosógép
reális áron, továbbá egy Optima
írógép. Kolozsvári József 1163
Sashalom Cziráki u. 27.
ELADÓ új 17 tagú ZEPTER (svájci)
kétszemélyes edénysor örökös
garanciával. (Energiatakarékos,
zsír és olaj nélkül főz.) Érdeklődni
vasárnap és hétfőn a 252-4797
telefonon
VADONATÚJ 4 szálas ipari Kingtex Interlock állvánnyal együtt eladó. Ár: 130 ezer Ft Telefon csak
du. 15-17-ig 2-717-348
ELADÓ 1 db cserépkályha, 1 db
terasz, vagy folyosó beépítésére,
vagy helyiség leválasztására alkalmas 3 db-ból álló katedrái
üveggel beüvegezett fal. Gimesi
Mihály 1161 Sándor u. 45.
ELADÓ Garzon gáztűzhely PB-palackkal, valamint kb. 500 db bontottcserép. Udvarhelyiné Lajos u.
115. Telefon: 271-4957
MULT1135 típusú téliesített új faház eladó. Érdeklődni: Bp. XVI.
Kenéz u. 59/a. Lujber, vagy 06-9480-388 Háklár
ELADÓ új állapotban lévő 6 részből álló német Akai elektromos
robotgép 15 ezer Ft-ért Eladó továbbá egy 3 fiókos modern íróasztal 1000 Ft-ért. Érdeklődni a
2715-679 telefonon egész nap.
IKEA komplett ülőgarnitúra, (világos fa, barna plüss) 6 részes, újszerű álla pótban eladó. Kisméretű lakásba is ideális. Megtekinthető: Mföld, Táncsics u. 16/B.
Hétköznap: 17-19 óra között Telefon: 271-3386 Székely Péter

NYOMDAI SZAKMUNKÁS állást
keres. Tudok: szedni, a sík- és
magasnyomás területén gyártáselőkészíteni, szükség esetén kalkulálni, gépeli. Betanulnám: a
nyomdai fotózást és montírozást KOLONIÁLülőgarnitúra (kinyithaVan: érettségim, alapfokú német tó heverő, asztal, 2 fotel) kétajtós
ismeretem, alapfokú PC-tanfo- TV szekrény, íróasztal karoslyam (DOS, Norton, szövegszer- székkel eladó. Megtekinthető:
kesztő), középfokú Ventura törde- Csömöri u. 80.
lő. A nyomdai területen kívül ad- ELADÓ háromhektós és 15 l-es
minisztratív, ügyintézői munka ér- fahordó, műanyag 50-es 100 l-es
dekel. Marschall Lajosné, 1162 hordó, egy kétszárnyas és egyBp. Diófa u. 101.
szárnyas ajtó, olajkályha (Prima)
RUHAIPARI TECHNIKUS bedol- használt, olcsón eladó. Magyar
gozást vállal ipari gépekkel (pa- Géza Bp. Mátyás Király u. 72.
mut selyem, kötöttáru). Ugyanitt
3 szálas ipari interlock eladó. Tel:
271-6558, egész nap.
KERESÜNK közgazdasági szakközépiskolátvégzett fiatalt köny-

ELADÓ elemes fehér konyhabútor: 1 db kétajtós felső, 1 db kétajtós alsó, 1 db rozsdamentes mosogató. Ára: 8000 Ft 1 db gázkonvektor, 3000 Ft, 5 db marmonkan-

H - H
na 500 Ft/db, XVI. Szabadszó u. 30.
Telefon: 271-0931
ÚJSZERŰ 164/45-ös irhabunda és
szőrmesapka 10 ezer Ft-ért eladó.
Telefon: 271-3394

APRÓ

csatornás erősítő (25 ezer) fehér
mosdó+csaptelep (2,5 ezer) Bellák Károly 1162 Bp. Timur u. 102.

ELADÓ KingtexSH 6000négyszálas vídiakéses interlock 130 ezer
Ft-ért. Kötött, farmer és selyem
ELADÓ horgászfelszerelés, 2,80varrására alkalmas. Cím: Bp.XVI.
as bot (teleszkópos) SILSTAR 50Géza u. 35.
es orsó, merító'háló stb. Irányár:
4500 Ft Nagyméretű sötét mű- ELADÓ egy franciaágy, egy kombi
szó'rme bunda női 2000 Ft. Ambró gyermekágy, 2 járóka, egy mély
babakocsi, egy sportkocsi. Cím:
Géza Bp. Ilona u. 9.
Csóka, Bp. XVI. Szepesi u. 18.
HEGEDŰ 200 éves bécsi mestertől
rózsafa vonóval olcsón eladó. ÉPÍTKEZÉSBŐL megmaradt béGondos Sándor Rsztmihály, Ráko- késcsabai natúr cserép. Különböző kiegészítő elemekkel: kúp,
si u. 22.
záró, hófogó. Telefon: 06-2870ELADÓK 120 l-es villanyboyler és
177
Elekthermax villany tűzhely jó állapotban. Érdeklődni: munkaidő- 16 KALAPÁCSOS terménydaráló
(elektromos) 16 ezer Ft-ért eladó.
ben 1-210-430 Baktayné
Telefon: 271-0000
SZÁMÍTÓGÉP reális áron kapható - Commodore 64- Nagy Bélá- GYERMEKRUHÁK kitűnő állapotban, valamint „Chicco" típusú
né 1162 Ida u. 109.
gyermekkocsi jutányos áron elELADÓK új és használt építési
adók. Telefon: 271-7845 du. 16
anyagok 1 db 170 cm-es fehér
után.
öntöttvas fürdőkád, 1 db 160x210
cm 3 szárnyas ablak redőnnyel, 1 SZÁRAZ, csöves, erős paprika eldb kétszárnyas ajtó katedrái adó 3 Ft/db. Darálásra is alkalüveggel, beltéri ajtók, 10x15 cm- mas. Cím:1165Bp. Ajak u. 11.
es új fenyőgerendák 1 db 48 fmes, 3 db 3 {m-es, zsákos mész,
bitumen. Telefon: 271-4226
ELADÓ áron alul 600-as szalagfűrész, hidrofor, ütvefúró (Skyl)
140x140-es dupla ablakok. Telefon: 271-4799

ELADÓ Mercedes 230 E, új motorral, (1982-es). Érdeklődni: Szili
271-6356 este

ZENÉS konditorna hétfőn és pénteken 17-18 óráig a Metró u. Ált
3 ÉVES LADA Samara eladó. Ér- Iskolában. Cím: Bp. XVI. Metró u.
deklődni: 271-7534
3-9. Kedvezmények: kismamákELADÓ 4 db teljesen új, garanciá- nak, pedagógusoknak, fiúknak.
lis akkumulátor, az üzleti árnál ol- Ingyenes vérnyomás és súlymécsóbban 12 VMS Ah. 3250 Ft 12 rés, üdítőital.
V/55 Ah 3600 Ft 12 V/66 Ah 3850 GARÁZST vagy beállási lehetőséFt, 12 V/88 Ah 4990 Ft-ért Érdek- get keresek személygépkocsi
lődni: kizárólag hétköznap 15-17 számára a Rigó-Pálya utcai lakóóra között Cím: Bp. 1162 Mátyás telep közvetlen közelében, 1993
Király út 38.
januártól. Tel: 271-43-59
SZERVIZKÖNYVEK megrendelhetők: VW Golf dízel és turbódízel
1983-tól, Opel Kadett benzines sorozat 1981-tői, FiatUno, Renault 5;
1960 Ft-os áron+postaköltség.
Korrekt Kft, 1165 Bp. Farkasfa u.
52.

Vegyes
A XVI. kér. frekventált helyén, karácsonyi árusításra helyek kiadók, érdeklődni napközben: Sashalom, Hősök fasora 1. szám alatt
(MINI ABC) Szőke Zoltán

- ÉPÍTŐANYAGOK
- PVC lefolyócsövek

Jármű

és idomok
- Esőcsatornák
- Kerítésfonatok
- Homok, kó'por

QEKAERO 325-ös új típusú, 2-szer
használt lakókocsi vízcsappal,
hűtőszekrénnyel és egyéb tartozékokkal felszerelve 240 ezer Ftért eladó. Telefon: 271-2008

ELADÓ 3 lapos villanytűzhely új
állapotú (14 ezer) 1001 villanyboy- 1500 ccm Polski Fiat eladó póttarler (3 ezer) Yamaha orgona + 2 tozékokkal. Cím: 1165 Bp. Géza u.
60.

HELYI HÍREK

Független Közösségi
Folyóirat
Megjelenik havonta
A szerkesztésben közreműködik a szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő:
SZŐKE KATALIN
A szerkesztőség postacíme: 1631.Bp.Pf. 6.
Tel: 271-59-19
A lap tartalmát a szerzői jog
védi. Utánnyomásra, sokszorosításra minden jog
fenntartva!
Kiadja a Ferenci Kiadó
Rákosszentmihály,
Herminául 16.
Felelős kiadó:
FERENCI ZOLTÁN
Egyes példány ára:
14,50 Ft
A nyomdai előkészítés a kiadó e l e k t r o n i k u s rendszerén történt az SZKI
Computer Media Rt. közreműködésével.
Bp. I. Iskola u. 8.
N y o m t a t t a az Ikarus
Nyomda
XVI. Újszász u. 45.

KFT-k figyelem! 5400 nm-es kertészet, két lakóházzal, melléképületekkel eladó. Érdeklődni
egész nap. Schwarcz Miklós 1162
Bp.XVI. Szlovák u. 25.

cserélnék (vagy vennék) alig
használt régi típusú (KM 8) NDK
robotgépet (turmixot, húst darál,
szeletel stb.) Telefon: 271-3080

Ft, 12 V/88 Ah 4990 Ft-ért. Érdeklődni: kizárólag hétköznap 15-17
óra között Cím: Bp. 1162 Mátyás
Király út 38.
49 éves mozgássérült fiatalember
vagyok. Korban hozzám illő elvált
asszonnyal megismerkednék. 155
cm/68 kg. lakással rendelkezőt
várok. Rácz Ernő Bp. 1161 Pálya
u.27.
FIATAL házaspár köszönettel
venne bármilyen olcsó tévét.
Ajánlatokat 271-77-58 telefonszámra kérjük szépen.
TÜZELNI való rozsé ingyen elvihető. Telefon: 1-641-512

JAHÜK&IAKUMIAS
RIMO-nál
'

50%
^

^Á

kedvezménnyel

ELADÓ 4 db teljesen új, garanciális akkumulátor, a? üzleti árnál
olcsóbban 12 V/45 Ah 3250 Ft, 12
V/55 Ah 3600 Ft 12 V/66 Ah 3850

XVI. Cinkota
Csókakő u. 27.

Keretes hircletések árai
7 hasábos méretek
15 mm
750 Ft
25 mm
1 200 Ft
35 mm
1 600 Ft
45 mm
1 850 Ft
55 mm
2 200 Ft
65 mm
2 550 Ft
90 mm
3 500 Ft

2 hasábos méretek
45 mm
3 600 Ft
55 mm
4 250 Ft
65 mm
4 850 Ft
90 mm
6 450 Ft
Negyedoldal 9 000 Ft
Féloldal
17 250 Ft
Egész oldal 33 000 Ft

TelefonszámL L71/C

271-5919

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

SIMSON típusú segédmotor kerékpár eladó. Telefon egész nap:
2-716-327

sarok
Tel: 271-4987

UY-OS 1200 LADA 1993 májusáig
érvényes forgalmival eladó 35
ezer Ft Cím: XVI. András utca 9.

Hirdessen apróban
Nálunk ingyen van!

MEGKÍMÉLT 5 éves garázsban
tartott Polski Fiat 126-os 27 ezer
km-el eladó. Ár: 130 ezer Ft Telefon csak du. 15-17 között 2.717348

(Ingyenes lakossági apróhirdetés)

DÍZEL GOLF 1500-as 5 ajtós, vonóhorgos, zöldkártyás, új gumikkal eladó. Gyártási év: 1980.
Irányár: 250 ezer forint Érdeklődni telefon: 271-1771

Hirdetés szövege:
(Nyomtatott betűkkel, olvashatóan)

Tüzelő
és építőanyag
telep

Cinkotán
a Rádió utca 1-ben
Megfelelő mennyiség esetén

közvetlenül a gyárból is
OLCSÓBBAN
Rendelést
telefonon is felveszünk
Napközben: 18-33-339
16óra után: 14-14-850

A hirdetést feladó neve:

cím:
l
*

A hirdetés szövegét kérjük levélben eljuttatni a szerkesztőség postacímére
(Helyi Hírek 1631 Bp. Pf. 6.). Hirdetés feladható a 271-5919 telefonon is.
(A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy az érdekeit sértő vagy az etikai normákba ütköző
szövegek megjelentetésétől elzárkózzon.)

30. sz. VEGYES VAS-MŰSZAKI BOLT

Bp. XVI. Köztársaság u. 29. (a Hősök terénél) Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16,30
gáz-, vegyes tüzelésű kazánok, vas-műszaki, híradástechnika, zár-lakat-vasalás,
szerszámok, gépek, szerelvényáru, PVC padló, csavaráru, festék,
villanyszerelési anyagok, háztartási cikkek, ragasztók, radiátorok

ANYAGOK BESZERZÉSE RÖVID HATÁRIDŐRE
Előjegyzést felveszünk — Kerületieknek: ingyenes házhoz szállítás
FÉNYMÁSOLÁST VÁLLALUNK: A/4 (4FT/DB) ÉS A/3 (8 FT/DB) MÉRETBEN IS}

271-58-52

Nemfizetői Jogok
Nem lehet szemrehányást tenni a Díjbeszedő Rt.-nek, amiért
betartja a hatályos törvényeket,
és védelmezi a számlákat nem
fizető lakosok személyiségi jogait. Az Önkormányzat hiába szeretne segíteni azokon, akiknek
díjhátralék miatt kikapcsolják a
villanyát (gázát, stb.), csak úgy
egyszerűen nem juthat hozzá az
érdekeltek adataihoz.
Áthidaló megoldásként a díjbeszedő dolgozó a fizetési felszólítás mellett átnyújt egy nyilatkozatot, aminek segítségével a szociálisan rászorult nemfizető írásban lemondhat a fentebb említett
személyiségi jogairól. Ha a nyilatkozat szabályosan kitöltésre ke-

ifj. Manner 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

rül, és eljut a Díjbeszedőhöz, akkor a cég feloldozást nyer a személyiségi jogok szabatos védelme alól, s az Önkormányzat végre megtudhatja a rászorult hátralékos személyi adatait. (Ki ő, hol
lakik, s mi mindent nem fizet.)
Ez nem vicc - legfeljebb mulatságos... (F)

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

Tel: 1-83-73-01
* Panasonic telefonok

* Parabolaantennák 26 000-tól
* Szerelési anyagok
* AM-Mikro
12 500 Ft-tól ÁFA-val
* Beltéri egységek
* Kábelek csatlakozók,
földi antennák

pétacom Kft.

NYITVA: 8-17 óráig,
szó: 8-12 óráig
ÁRUSÍTÁS
SZERELÉS

szállítással együtt is

ANYAGBESZERZŐK,

TÖBB UTCANÉV IS MEGVÁLTOZOTT az utóbbi időben a
kerületben Ezzel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban megkérdeztük, kinek a dolga jelenteni a változásokat. Mint elmondták, a névváltozásról nem csak az érintett lakosok kaptak
értesítést, hanem több tucatnyi állami szerv is, a tűzoltóságtól
az SZTK-ri át az APEH-ig. Türelemmel meg kell várni, míg a
módosítás eljut az adott hivatal nyilvántartásáig. Az állampolgároknak annyi teendőjük van, hogy a személyi okmányaikba
alkalomadtán írassák be az új utcanevet. Félfogadási időben állítólag- ez néhány percet vesz csupán igénybe...

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, huzalszegek, stb.

Északpesti ÁFÉSZ 81. sz.

Gépek, tartozékok szeles választéka
Tel/Fax:
271-0014

1163 Budapest XVI. (Sashalom)

TOP 12 a XVI. keríUelben is!

VAS-MŰSZAKI BOLT

XVI. Sashalom, Veres P. u. 73. Telefon: 16-31-442
Anyagbeszerzést és házhoz szállítást rövid határidőre
vállalunk
<NYITVATARTÁS:
Hétfőtői-szerdáig:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

1BIACKSDECKER

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

A TOP 12 ÖNSEGÉLYEZŐ KÖR, mely 1986 óta működik németországi központtal, megkezdte legális magyarországi működését.
A szervezésen alapuló TOP 12 nem szerencsejáték, hanem irányított
rendszer, melyről tájékoztatást az Ipartestület székházában Bp. XVI.
Janovetz Margit u. 16. szám alatt kaphatnak minden szerdán 17-18
óráig azok az érdeklődők, akik szeretnének esélyt adni maguknak
egy nagyobb pénzösszeghez.
Telefon: 18-31-586 csak reggel 7-9-ig Bátovszki György né

A Helyi Hírek
információs melléklete
1992. december

Mi mennyi a piacon?
(december 5 -el ár ok)
i i
Sashalmi piac
Újpalotái piac
; :
17,80-20 Ft
1 8-20 Ft
^Burgonya; S>í| S: ;:::i
49,80 Ft
Paprika:
88-1 00 Ft
Sárgarépa:
iiKM 44 '-Ft:. :,..r:..;:': ' -^5o:Ft:;
Gyökér(vegyes]: ; Illírt" -: 60 ;Ft:
68 Ft
;tli;|:s;:|.:6o Ft;
80 Ft
Zeller:
29;8ÖFt
30 Ft ;
Lila hagyma:
; 19, 80-24 Ft
Vöröshagyma:
ÍO-18R
::
Fokhagyma:
;
100-150 Ft :-':•-;.: V ••".!•; :i5Ó 'Ft;;'
:V
30 Ft/ós;
20 Ft/cs,
Zöldhagyma:
1 : 20 Ft H •' • :•;.• ;-:: ::---:28;Ft:.
Sütőtök:
12-28 Ft
Piros-retek:
10-1 5 Ft
28 Ft
Saláta:
5-20 Ft
; 48Ft:
49,80 Ft
Kelkáposzta;:
:
;
:
::
39,80 Ft
Fejeskáposztá: • ;:^.-:;:;32-40''FV •
Vöröskáposzta:
: .::•:?!• : ; 38-40 Ft W-" II :í :-5ö'Ft.
80-88 Ft
Kelbimbó:
: ; : : : : l : - ; ; 56-60 Ft
Paradicsom:
140-1 49,80 Ft
|:::-:^;::i:4Ör98-Ft:.;::
: ; ; : V 30-32 Ft
29,80-30 Ft
J Cékla:
54-68 Ft
Karfioí;:; , ijlj: " : 20-50 Ft; :
30:Ft: : |:jÍ;|Í 29,80 Ft
Fekete retek:
Karalábé:
lllÍÍI:fi0!:Ft \ .-. . : ; -::J:: •'•••::'60;Ft139,80-150 Ft
Uborka:
40-150 Ft
139,80-1 79 Ft
Qörriba:
1 00-128 Ft
•:• ;460 Ft
15ÖFt(héjas)
Mandula:
399-500 Ft
420 Ft
••iJDl^'iliJSIIIll
:
90-98 Ft
v Banán:- :|;:;
;
;|:|||t;
80-88 Ft
53-80-98 Ft
-.Narancs :::,::-S;:;|:;i;;;;;:;:;:;: ;Í ly: 52-80 Ft '-••
Alma:
:
:
20^-30 Ft
15,80-27,80
44-66 Ft
Körte:
24-38 Ft
138 Ft
Mandarin:
120 Ft
Citrom:
60-78 Ft
90-120 Ft
Szőlő:
148 Ft
159,80 Ft
7-7,50 Ft
630-7.50
Tojás:

Csirkemell:
l|||;i:X:-;:2'20'Ft;
195 M
138 Ft ;
Csirkészárny: • : l|l-;:t;l|Í50 Ft. •
210 Ft
Csirkecomb::
200^210 Ft
Csirkemáj: S x :
200 Ft
:260 Ft
Far-hát:
55 R (3 kg felett)
70 Ft
Pecsenyekacsa:
180 Ft :
110-140 Ft
Tyúk:
1 30-1 38 Ft !
150 Ft
:
: :
Libacomb:
200 Ft ÍÍIÍIÍÍ!5Ö4-FÍPulykacömb(felső) :•:/•'•
240 Ft ||Í|l|I;i>|260- Ft:^
':,,::;,,:i::;.255Ff.;
275 R
Sertéstarja:
Sertésoldalas:
Íll|:;;:|j220R:-:;
238 Ft
Sertéslapocka:
Ílll.::;:291'Fr:305 Ft
Sertésdagadó:
284 Ft
285 Ft
Hátsó csülök:
1 90 Ft(bontott)
160 Ft
Comb:
329 Ft
340 Ft
148 R
Marha szegy, oldalas:
135 Ft
Marhalapocka:
304 Ft ;:;:;.: vV;¥> : -'2l9$Ft-i
Marha rostélyos:
224 Ft .:- : - :;: ; . . ; - ' .::-; -...- 244; Ft ;

170-1 75 Ft
-ÉIŐ ponty;// :vg:|;:|:::;::i::::f |t::1:7ö;Ft:::
:
300 Ft
Kávé;:::;:::|:::i:l|':|:;:;:;:|^|:-|llÍI::280 Ft' ,
.:Vodte;í;:;||||||i;
280 Ft !l;i!lrf!l!l::;;í::290''.Ft..:
Konyák:
Í
|
|
Í
|
: 1:240 Ft \:!lÍlÍ§:;.::>'2!50-'-Ft'- '
:
300 R : :ÍIIÍI|lliaibo--Ft. ;
Tiszta szesz:; ;•: f
Sophiánae: : ::Í: l||il|:':;;Íí:;48:Ft.-:- ;:;;;:;|:||:;:;s::S:|.:;;:;.:.46'Ft:
Symphoniá:
•
42 Ft
41 Ft

A CORVIN Művelődési Ház programjából
Bp. 1163 Sashalom, Thököly u. 13.
Új telefonszámaink: 1-840-626,2-710-406
TANFOLYAMOK:
BATES szemtorna
Környezetvédelmi klub
csütörtök 15 órától
hétfő 18-20 óra
Bóbita zenei előképző
óvodásoknak
NYUGDÍJAS KLUB
Folyamatosan lehet
December 21-én
kedden 17 órakor
jelentkezni a további
Karácsonyi köszöntő
Kismama-torna
tanfolyamokra?
December 28-án
csütörtökön 17 órától
Burda szabás-varrás
Ó-év
búcsúztató
Balett, jazz-balett l.
társastánc kezdő és haladó
január
4.
(9-12) éveseknek,
angol- és német
Izrael előadás diavetítéssel
jazz-balett II. 13 évtől,
kezdő és haladó
január 11. Orvosi tanácsok.
művészi torna 5 éves kortól,
reiki l. és II.
Téli öltözködés és táplálkozás
számítástechnika
óvodás torna,
január 18. Az operett csillagai
gépírás,
kondicionáló torna,
január 25. Klub-házibuli
gépkocsivezetés
(gyermek megőrzéssel),
Karácsonyi ajándékkészítő
karate,
KLUBJAINK
játszóház a Világ moziban
képzőművész-kör, általános
Rock and roll klub
december 22-én de. 9,30-tól
és középiskolásoknak,
Corvin klub
SZÜNIDEI MATINÉ
kézműves műhely, kerámia,
minden szerdán 15 órától
a Világ moziban:
bőrmívesség, jóga
Művész klub
december 21, 22, 23, 28,29,
Angol kezdő
1993. január 14-én 17 órakor 30-án de. 11-től
kedd, péntek 18-19,30
Corvin Táncklub tánciskolája Szeretettel várunk!
Német kezdő
szombat 15.30 órakor
KIÁLLÍTÁS
hétfő, szerda 19-20,30
Corvin Versenytáncklub
Helytörténeti kiállítás
Jóga hétfőn 17 órakor
szombat 17 órakor
1993. január 25-február 5.

A kerületi burkolat-bontások listája
a helyreállítás határidejével
Utca neve (felbontott szakasz)

helyreállítási
határidő
Gusztáv u. (a György utcától a Szilas patakig)
92.12.15.
Aulich u. (a György utcától a Szilas patakig)
92.12.15.
Kisterenye u. (Budapesti u. - Edit u.)
92.12. 20.
Edit u. (Thököly u. - Pirosrózsa u.)
92.12. 20.
András u. (Thököly u. - Pirosrózsa u.)
92.12. 20.
Köztársaság u. (Békés Imre u. - Rákosi u.)
92.12.15.
Szepesi u. (Körvasút sor - Pálya u.)
92.12.15.
Pirosrózsa u. (Edit u. - András u.)
93.04.30.
Diófa u. (Budapesti u. - Hermina u.)
92.12.15.
Mária u. (Csömöri u. - Békés l. u.)
92.12.15.
Baross G. u. (28. sz. - 30. sz.)
92.12. 20.
Akácfa u. (Csömöri u. - Békés i. u.)
92.12. 20.
Guzsaly u. (Hősök fasora - Gárda u.
92.12.31.
Bem apó u. (Pósa L u. - Bem u. 11.)
92.12.31.
Veres P. u. (Sárgarózsa u. - Bökényföldi u.)
92.12.10.
Csömöri u. (Jávorfa u. - Attila u.)
92.12.15.
A fenti összeállítás a kerületi Polgármesteri Hivatal
műszaki osztályának kimutatása alapján készült.

MonacstRegos Ferenc
festőművész kiállítása
decernber 21-ig tekinfhétd meg a Corvin Műyeiődési házban

JÁTÉK - AJÁNDÉK
ÜZLET

NYÍLT
a Pálya utcai lakótelepen
a Határ út 12. sz. alatt
Karácsonyi akciónk:
minden árból

minden vásárlónak
10% kedvezményt
adunk

NYITVA:

minden nap 11-18-ig
szombat, vasárnap
9-15-ig
Mindenkit
szeretettel várunk

NÉVJEGY, SZÓRÓLAP, LEVÉLPAPÍR, ÖNTAPADÓS CÍMKE
2 nap alatt, kis példányszámban is!

Hermina Gyors-Nyomda

XVI. Hermina út 16. * Nyitva : H-P10-12-ig és 16-18-ig Tel: 271-5919
Ugyanitt egyéb nyomdai munkák * Fénymásolás kiváló minőségben

Mákos, diós patkó
(BEIGLI)
Hozzávalók (4 patkóhoz): 80 dkg
liszt, 17,5 dkg vaj, 17,5 dkg zsír, 4 tojás
sárgája és egy egész tojás, 9,5 dkg
cukor, 4 dkg (kevés tejben felfuttatott)
élesztő. Az összegyúrt tésztát négy
egyenlő részre osztjuk, pihentetjük, és
utána kinyújtjuk. Egyenletesen megkenjük a töltelékkel, szorosan összecsavarjuk, tojássárgájával megkenjük, pihentetjük, újra megkenjük, ismét pihentetjük. Meleg, de nem forró sütőben sütjük
(kb. 50-60 percig)
Töltelék: egy patkóhoz 20 dkg mák
(vagy dió) és ugyanannyi cukor kell. A
mákhoz 20 dekánként, a dióhoz 40
dekánként kel 11,5 dl víz. Miután a szirup
megfőtt, beletesszük a mákot (diót), ha
sűrű, lehet egy kis tejet beletenni, és
hogy zaftosabb legyen, egy kevés zsírt
vagy vajat. A diót citrom héjjával, citromlével és rummal lehet ízesíteni, a mákot
pedig citrom héjjéval (kevés baracklekvár is jó bele). Mind a két patkóba
mazsolát teszünk.
Jó étvágyat!

1

ÚJ NYÁRI ÉS TÉLI
SZEMÉLYABRONCSOK
Michelin, Continental,
Goodyear, Semperit,
Sava, Barum,
és egyéb márkák
1
KÖNNYŰFÉM FELNIK
'SZERELÉS
' COMPUTERES CENTRÍROZÁS
'ABRONCSJAVÍTÁS

A TOP 12 nemzetközi önsegélyező rendszernek 12 országban milliós tagsága van és
már Magyarországon is 10
ezernél több tagot számlálnak.
Ez a rendszer nem tekinthető
szerencsejátéknak, ám a résztvevőket jelentős összeghez juttathatja.
«*» «•»•*»
- A TOP 12 önszervezéssel
fejlődik, de nem magára hagyatottan - mondja Bátovszki
Györgyné információs vezető.
- Ha valaki be szeretne lépni,
belépési díjat fizet, ami két
részből áll. Az IBUSZ Bankon
keresztül 170 márkát kell befizetnie a BES GMBH 539 000es számlájára. Ez az összeg a
németországi központba jut,
ahol rendkívül szigorú szabályok szerint az adományokat
elosztják. További száz márkának megfelelő forintot a segélyezési listára való feljutásért
kell fizetni annak a résztvevőnek, aki - a rendszer nevéből
már kitalálhatták - a lista 12.
helyén van.
A rendszerben való maradás
feltétele ezután két lista továbbadása, hat héten belül.
Magyarán: két újabb személyt

- Ha nem lennénk birtokákell beszervezni, akik tovább
építik a hálózatot. Ideális eset- ban ezeknek a határozatoknak,
ben 72 hét alatt lehet az első nem is vállaltam volna az inforhelyre kerülni, és a segély- mációs vezetői tevékenységet
csekkhez jutni.
- amit hivatalos megbízólevél-A TOP 12 Magyarországon lel végzek - mivel a férjem
legálisan, cégbírósági végzés- polgármester. A további részlesel működik - folytatja az infor- teket információs estjeinken lemációs vezető. - A Szerencse- het megtudni. Új tagok kizárójáték Felügyelet elnökének ha- lag ezeken léphetnek be. Pest
tározata szerint nem minősül megye több településén rendeszerencsejátéknak. Az indokzünk ilyen klubszerű összejölás tartalmazza, hogy „...külön
veteleket, valamint itt a XVI.
felügyelő bizottság őrködik a
kerületben is, az Ipartestület
visszaélésektől mentes, korrekt
Janovetz Margit utca 16. szám
lebonyolítás felett".
alatti székházában, ahol minA szerencsejáték fogalmi
elemei - melyeknek szeren- den szerdán 17 és 18 óra köcsejátéknak minősítés érdeké- zött várom az érdeklődőket. ben együttesen kell fennállniuk fejezte be tájékoztatását Bá- közül az egyik leglényege- tovszki Györgyné információs
sebb ismérv, a véletlen szerepe vezető.
nem teljesül, egyrészt a központilag szervezett
be- és kifizetés ténye miatt, másrészt azért, mert a
továbbküldés foMÁRKASZERVIZ
lyamatosságát a
központi nyilván11 63 BUDAPEST XVI.
tartás segíti, illetve
(SASHALOM)
szükség esetén be
ÖLY ÚT 14.
is avatkozik"

Magyarország feltehetőleg nagyhatalom az egy
főre jutó átverések tekintetében. Most egy kevésbé
ismert módszert adunk közre - elsősorban a kereskedők
okulására!
Helyre kis csomagot kell összekészíteni, megpakolva
mindenféle felesleges lommal, és kilesni, hogy a boltos
mikor kényszerül eltávozni üzletéből. A boltba akkor kell
tehát bemenni, amikor egy megbízott gyanútlan segéderő tartja a frontot.
A csomagot úgy kell átadni, mintha a tulajdonos
megrendelte volna, ragaszkodni kell az azonnali fizetéshez, s pár ezer forinttal sietve távozni. A trükk a kerület
több üzletében fényesen bejött...

NYITVA: hétköznap 7-18-ig
szombaton 7-13-ig
Bp. XVI. Sashalom
Veres Péter u. 23
Telefon: 271-0245

ÜBLACK&DECKER

THÖK

Tel/Fax: 271 -001 4

itBLACK&DECKER
VILLAMOS KÉZISZERSZÁMOK
GARANCIÁLIS ÉS
FIZETŐ JAVÍTÁSA

Három év
IBM PC számítógépek bármilyen konfigurációban
Kitűnő minőség - Kitűnő ár!
Diákoknak, iskoláknak kedvezmény
FAX, ÜZENETRÖGZÍTŐ, MÁSOLÓ:
PANASONIC KX-F50

54 900,-

PANASONIC KX-F90

68 800,-

garanciával!

SZÁMÍTÓGÉPEK átalánydíjas szervize, javítása, karbantartása
(Pl. AT 286 Mono: 5 000 Ft/év, amiért a gép örök garanciát kap!)
MIELŐTT BÁRHOL VÁSÁROLNA, KÉRJEN TŐLÜNK AJÁNLATOT

AT 286/20/1,1,2 FDD, 40 HDD, S/P/G, 1-1b. 12" zöld Mono
48 200,AT 386/40SX/2+16Cache, 1,2 FDD, S/P/G, 80 HDD, 14" MVGA
73 100,AT 386/40/4+128Cache, 1,2+1,44 FDD, 80HDD, 14" SVGA 512k 108 100,- UÍUIQ A/-

Olcsó
és minőségi
számítógépek

97 7 A A

AA

NAGY KERÜLET
KICSI SZÉPE
Műsoros gyermek-szépségverseny 1993. február 6-án, szombaton du. 15 órakor a Világ Filmszínházban!
Pályázhat minden 3-10 év közötti fiú- és lánygyermek, aki
eséllyel indulhat a „Nagy kerület kicsi szépe" cím elnyeréséért. Nevezési lap és pályázati feltételek igényelhetők a Világ
Filmszínházban kedd kivételével minden nap du. 4-6-ig.
;;;H;aÍ|j|módpzíá4 róla, hogy ott állsz a színpadon,
És szívből neked tapsol a tisztélt Publikum,
Sürgősen jeiéíkezzy itt a hagy alkalom,
Fellépésed garantálja az AMATŐR PÓDÍU||||
A 2. előadás jelentkezési határideje: 1993. január 17.
Helye: XVI. Csömöri u. 103. Telefon: 271-4253

KARACSOJVYI

GYERMEK-MATINÉ

a Világ moziban (XVI. Rsztm. Ságvári u. 3.)
XII.
XII.
XII.
XII.
XII.
XII.

21-én 11 órakor Kacsamesék - rajzfilm
22-én 11 órakor Huncutka - játékfilm
23-án 11 órakor Szindi meséi - rajzfilm
28-án 11 órakor Ollókezű Edward - romantikus gyermekfilm
29-én 11 órakor Hupikék törpikék - rajzfilm
30-án 11 órakor Reszkessetek betörők - játékfilm
Jegyek 50 forintos áron kaphatók,
a 28-ai előadás jegyára 30 forint
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Ez nekünk készült.
Volkswagen T4 Mixto.

A MIXTO-t a magyar piac igényeit
figyelembevevő tervezték. Égy
személy- és egy teherautó ötvözete, így az ÁFA visszaigényelhető az árából.
MIXTO. Kívül akkora, mint egy
személyautó. Egy normál méretű
g a r á z s b a n is elfér. 6 személy
kényelmes szállítására alkalmas.
Öt hengeres változatait szervokormánnyal szerelték fel.
MIXTO. Belül akkora, mint egy teherautó. Teherbírása 1 tonna. A
Hollárautó Kft.
1161 Budapest, Körvasút sor 8.
Tel./Fax: 271-5708
Importőr: Porsche Hungária

rakodótér a hátsó ülések kiemelésével 5,4 m3-re, illetve a hosszabb
tengelytávú változatnál 6,3 m'-re
növelhető. A hátsó rakodóajtó felnyitható vagy kétszárnyas, oldalra
nyíló változatban kerül forgalomba.
A személyi teherautó, a MIXTO, 4
fajta alapmotorral, két különböző
tengelytávolsággal és 12 alapszínben rendelhető meg.
A Volkswagen T4 Mixto lízingethető, sőt 9-13%-os kamatozású
részletre is megvásárolható.

Volkswagen.
Biztos ívhat benn*.

Hogyan haladjunk át

KÍ Mít TU(J

Ha zöldet mutat a lámpa,
autónkkal óvatosan közelítsük
meg a kereszteződést. Lassítás közben a visszapillantó tükörből figyeljük a mögöttünk
közlekedőket. A kereszteződésbe érve előbb lessünk be
balra, nem közelít-e nagy sebességgel valami jármű, majd
nézzünk jobbra ugyanígy. A
lesből startoló ámokfutókat
szapora jobbra-balra-jobbrabalra pillantásokkal lehet idejében felfedezni. A kereszteződés közepéhez érve tapossuk
padlóig a gázpedált, és minél
gyorsabban hagyjuk el a veszélyes gócpontot.

Képsorozatunka kerületi autósok nemes vetélkedésének néhány fontosabb eredményét
mutatja be...

zöldön

ELTALÁLNI

REGGELENTE

az iskolakezdés időszakában
egyenruhás, rádióval
felszerelt
rendőrök vigyázzák
az iskolák közelében lévő
zebrákat.
Korábban itt
„diák-rendőrök" teljesítettek
szolgálatot, ám jelzéseik
becsülete az utóbbi időben
rohamosan csökkent,
nullára...
A rendőrök intésére
az autósok most ismét
hajlandóak nagy-nehezen
megállni, és átengedni
az iskolába igyekvő
diákokat.
A helyzet esetleges
romlásával tartalékként
a következő eszközök állnak
rendelkezésre:
Szögekkel kivert léc
útra fektetése.
Jegenyék ledöntése
a gyalogátkelőhely mentén,
Lánctalpas harci jármű
élesre töltve,
forgalommal szemben
- hisz legfőbb érték
a gyermek!

HORGÁSZCIKK
DÍSZÁLLATA
KERESKEDÉS^
Veres P. u. 108.

EDITHAJÁNDÉK

Mátyás Király út
és Rákosi út sarkán

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓJÁNAK

Boldog karácsonyi
ünnepeket
kíván!
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SZEMÉLYGÉPKOCSIK
TÉLI TÁROLÁSA
Tel: 1833-749

92. 12.15-től 93. 02. 28-ig: 4000 Ft
l hónapra: 1500 Ft
(a fenti összeg az egyszeri ki- és beállás
költségét tartalmazza) Esetenkénti ki- és
beállásra munkanapokon (7-15 óra
között) 50 Ft-ot számolunk fel
Leálláskor szolgáltatásaink:
Akku ellenőrzés (1OO Ft)
Kerék ellenőrzés (25 Ft)
Fagyálló ellenőrzés (25 Ft)

SZEMÉLYGÉPKOCSIK
Karbantartása
Javítása
IDŐSZAKOS MŰSZAKI

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

VIZSGÁZTATÁS

Karosszéria javítás
Személygépkocsik gépi mosása
Fényezett felületek ápolása

TEHERGÉPKOCSIK

alsó-felső mosása
szervizelése

ZÖLDKÁRTYA

Személygépkocsik
környezetvédelmi vizsgálata
Tel: 1-833-749
Üzemcsarnokok és irodák
BÉRBEADÁSA
Tel: 1-836-378

:Ii-ir

Tel: 1-833-749

TEHERFUVAROZÓK RÉSZÉRE
gépkocsi tárolási lehetőség,
(telephely)
öltöző használattal is

iliillii'lIlHfíIlli"!

Tel: 1-836-378
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