
Független folyóirat

Ara: 14,50 Ft 5, évf. 5. szám

Kié az önerős telefon?
2. oldal

Egyházi hírek
4. oldal

Nagy galiba kerekedett kerületi laptársunknál
egy figyelmetlenül leadott olvasói levélből...
Miután nem tettek eleget a helyreigazítást
kérő felszólításnak, bíróság döntött az ügy-
ben, és a cáfolat közzétételére kötelezte a
XVI. kerületi Fórumot. Cikkünk a furcsa ügy
egyéb részleteiről is tudósít

Az ellopott Vento
kalandos törtnete

Törvényszki tudósíts
3. oldal

6. oldal

Vállalkozó orvosok
7. oldal

Lomtalanítás
tii-táti. KERESSE

a 2. oldaton!

Új helyzet állhat elő a kerületi Önkormányzat-
ban az SZDSZ helyi szervezetének lapunkban
közzétett állásfoglalása nyomán

MI LESZ ITT...?
7. oldal

1161 Csömöri u. 104.
IPARMŰVÉSZET

és LAJiÁSmXTIJRA
NYITVA

H-P: 10-18-ig, Szó: 10-14-ig

KAPHATÓK:
csillárok, álló-, és asztali lámpák,

rézáruk, kerámiák, dísztárgyak, üvegáruk,
gyertyatartók, halogénlámpák,

világító-rendszerek, tükrök, fogasfalak,
fogasok, kilincsek, fogantyúk, virág-

tartók, kaspók, vázák, karnisok, asztalok
HÁEFELE bútorvasalatok, katalógusból

MERCEDES Autósbolt
R. telefon: 06-60-329223

Polgár László,
1164 Bp. XVI.
Ostoros u. 67.

O Karosszériajavítás
O ©/•? kárrendezés

EAGLE DENTAL
DEPÓ & LABOR

FOGTECHNIKA
Fogászati anyagok kereskedése

Minden nap 9-21 óráig
Sashalom Máté u. 55.

Tel/Fax: 271-03-63

DR. IVÁNYI JUDIT
FOGSZAKORVOS

RENDEL:
Hétfőtől csütörtökig
du. 5-7-ig

GAVALDA ZOLTÁN
FOGTECHNIKUS

XVALDEN^ NYITVA:
Hétfőtől csütörtökig: 9-18-ig,

Péntek: 9-15-igÚJ TELEFON: 271-0801
1163 Bp. Sashalom, Datolya u. 20. (Saját parkoló)

Tömés, húzás, pótlás, fogsorok készítése, javítása egy helyen
Fogászati röntgenfelvételek készítése, ultrahangos fogkőeltávolítás

Diszkont bútorbolt
XVI. Cinkota, Csókakő u. 27.

Gyermekheverő 6900 Ft-tól
Heverő 11900 Ft-tól
Franciaágy 19000 Ft-tól
Sarok
ülőgarnitúra 26900 Ft-tól

Fotelágyak, fotelok, éjjeli-
szekrények, garnitúrák

EGYÉNI ELKÉPZELÉST IS
MEGVALÓSÍTUNK!

Ny:H-P8-18-ig,Sz8-14-ig

Mountain Bike kerékpárok
Autóalkatrészek kaphatók

VAS-MUSZAKI
SZERELVÉNY
XVI. Rákosi út 103.

T: 271-49-64



ÚJ BANKFIÓK - ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKKAL!
Örömmel értesítjük kerületünk minden lakóját és
vállalkozóját, hogy a Budapest Bank Rákos-
szentmihályi fiókja a XVI. Rákosi út 128. szám
alatt új épületben folytatja tevékenységét. Itt Ön
teljeskörű banki szolgáltatást kaphat, amelyben
szeretnénk partnere lenni.

Bankfiókunk eddigi szolgáltatásai, melyekkel a jövőben is ügyfe-
leink rendelkezésére állunk:
vállalkozók számlavezetése, hitelügyintézés, értékpapír forgal-
mazás, letétkezelés, külkereskedelmi forgalom bonyolítása.
A bevezetett új szolgáltatások bankunknál nem ismeretlenek.
Éppen ezért azokat is gyakorlattal és kellő ismeretekkel ajánlhat-
juk figyelmébe. Ezek a következők:

"+ BANKKÁRTYA ÜZLETÁG
Amennyiben Ön üzlettulajdonos és készpénzforgalma jelentős,
kössön velünk kártya-elfogadói szerződést. Üzletébe szíveseb-
ben fognak betérni azok a vevők akik felismerték a kártyával
történő fizetés kényelmes és biztonságos formáját.

így növelheti forgalmát, s egyúttal megkíméli magát a kész-
pénzkezelés kellemetlenségeitől.

"* DEVIZA ÜZLETÁG
Ha Ön jogosult a turista ellátmány felvételére, bankfiókunkban
kiszolgáljuk.
Ha Ön vállalkozó, netán nemzetközi utazásszervező vagy fuva-
rozó, akkor az ehhez szükséges konvertibilis valutáját megvá-
sárolhatja nálunk. Amennyiben Ön tartalékait valutában tartja, s
szeretné nagyobb kamatozással lekötni, üzletünkben szívesen
látjuk. Ezeken túl végzünk konverziót, csekk-beszedést.

"'* SZÉF-SZOLGÁLTATÁS
Biztonságos elhelyezést talál nálunk értéktárgyai részére. Széf-
jeink többféle méretűek, amelyet az Ön által meghatározott időre
bérbe adunk. Mi vállaljuk, hogy bármikor megtekintheti, kiveheti,
s mindig biztonságban találja.

így ha hosszabb-rövidebb időre elhagyja az otthonát (pl. nyaralni
megy), gondtalanul élvezheti jól megérdemelt pihenését.

"+ ÉJSZAKAI TREZOR
Amennyiben Ön rendszeresen pénztári órák után jut kész-
pénzhez, mert pl. kereskedő, nem kell postára mennie vagy
otthon őriznie. Csak annyit kell tennie, hogy felkeresi bankfiókun-
kat és egyedi, csak az Ön számára készült zsákokban elhelyezett
összeget „bedobja" éjszakai trezorunkba.

"* LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS
Vállaljuk egyéni megtakarításainak kezelését. Ön dönt, pénzét
látra szóló vagy lekötött számlán tartsuk. Kamatkondícióink
biztosan megnyerők lesznek az Ön számára. Ezenkívül szíves
figyelmébe ajánljuk a Budapest Bank biztonságát - itt mindig
gondosan kezeljük és fizetjük ki betéteit.

"* VÁLLALKOZÓK ALKALMAZOTTAINAK
MUNKABÉR-SZÁMLA VEZETÉSE

Amennyiben Ön el akarja kerülni a bérfizetési napok nehézségeit,
válassza a bérek átutalását. Dolgozói a nálunk megnyitott szám-
lára kapják jövedelmüket, s nem kell szállítani, őrizni, borítékolni
a készpénzt, így mind Ön, mind alkalmazottja további előnyhöz
jut, mert a pénz nálunk marad, de Önöknek dolgozik.

Kérem, gondolja át szolgáltatásainkat, s válassza ki azt, amelyik
felkeltette figyelmét - szívesen állunk rendelkezésére.

Tisztelettel: Takács János fiókigazgató

Budapest Bank Rt. Rákosszentmihályi fiókja
1162 Bp. Rákosi út 128.
Telefon: 271-4208, 252-2670

KIÉ AZ ÖNERŐS

Homályos
Valahonnan az Önkormány-

zatból indult az a kezdeménye-
zés, mely a pártállami időkben -
jó esetben - harsány kacagást
váltott volna ki az illetékes elvtár-
sakból. A közművek persze ak-
kor is „önerőből" épültek, csak
éppen nem volt tudomásunk ar-
ról, hogy a munkánkén járó bé-
rünk meg nem kapott - ismeret-
len összegű - részét az ország-
ban hol, mikor használták ilyetén
célra. Az elkészült létesítmények
állami tulajdont képeztek- és ez
ma sincs másképp az adóinkból
finanszírozott közcélú alapköz-
művek esetén.

Új helyzet állt elő azonban a
helyi célt szolgáló közművek mai
önerős építésével; az állampol-
gár nevesítve és fix összeggel
járul hozzá, hogy ingatlanán tele-

MEGHÍVÓ

A Corvin Mátyás Gimnázium és
Műszaki Középiskola (XVI. Mátyás
király tér 4.) tisztelettel meghívja
Önt 1993. június 2-án szerdán 15
órakor az iskola kertjében megren-
dezésre kerülő szabadtéri hangver-
senyre.

Műsoron Mascagni, Saint-Seans és
Brahms művek.
Vendégünk a Heilbronni (Németor-
szág) Városi Zeneiskola 80 tagú
szimfonikus zenekara.
Vezényel: Prof. Werner Schrőder

A belépés díjtalan.

Mindenkit szeretettel várnak az is-
kola tanárai és diákjai

Rossz idő esetén a hangversenyt a
Mátyásföldi Színházban (volt szov-
jet laktanya) rendezzük meg. Bejá-
rat a Hunyadvár utca felől.

fon, csatorna működjön, földgázt
használhasson... így az állam és
az ingatlantulajdonos, mint tő-
késtársak, a profitot hozó szol-
gáltatásokat megvalósító befek-
tetésük arányában kellene, hogy
részesüljenek a haszonból. Bár-
mennyire is kézenfekvő ez, a
gyakorlat más: a lakosság a be-
fektetett pénzéért cserébe legfel-
jebb fizetheti az egyre magasabb
közműdíjakat, míg a tőkéstárs
„egyoldalúan bezsebeli" a profi-
tot!

Ez az áldatlan helyzet indította
el a fent említett kezdeményezést
- telefonügyben is!

Nevesített vagyon

A Fővárosi Bíróság a napok-
ban jegyezte be a XVI. kerületi
Távbeszélő Egyesületet. Az ala-
pító tagok száma tíz, az elnök dr.
Bártfai László ügyvéd, aki kész-
séggel informálta a Helyi Hírek
tudósítóját. Ezek szerint az egye-
sület célja: a távbeszélő közmű-
vagyonban nevesített üzletré-
szeik, tulajdonuk arányában tel-
jes jogkörrel képviselni a tagok
érdekeit. Az Egyesület tagja le-
het bármely természetes vagy
jogi személy, illetve jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező gazda-
sági társaság, mely Budapest
XVI. kerületben az önerős távbe-

Komputeres szem és kontakt-
lencse vizsgálatot végez!
GERŐ
lílllOII'
Jénai okleveles
látszerész mester
és optometrista

Kontaktlencse és tároló árusítása
Óriási keretválaszték - extra lencsék is

Bp. XVI. M.föld, Veres P. út 110.
(a Repülőtéri HÉV megállónál.)

Nyitva: 9-18, szombaton 9-14 óráig.

f Telefon:^
1252-0702)

Muó
JATEKAUTOMATAK
NYERŐAUTOMATÁK

FLIPPEREK
BILIÁRD

GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK EGYARÁNT
KITŰNŐ SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉG

BÜFÉ, GÉPKOCSIPARKOLÓ
Társaságok részére zártkörű rendezvények szervezését vállaljuk

Budapest, XVI. Czii aki u. 26-32. (volt EMG klub)
Telefon: 1 837 925



pénzügyek
szélőhálózat megépítésében
részt vett, vagy annak továbbfej-
lesztésében részt kíván venni.

Hiányzó elszámolás
Mint az ismeretes, 1989-ben

az akkori Tanács és a Budapesti
Postaigazgatóság szerződést
kötötta kerület fejlesztésre alkal-
mas részén helyi célú távközlési
hálózat kiépítésére. A felhívásra
4000 telefonigénylő jelentkezett,
vállalva az 55 ezer forintos saját
költséget. Az igénylők befizették
a 10 ezer forintos előlegeket,
kényszerűen tudomásul véve,
hogy arra kamat pedig nem jár.
Az OTP kedvező, 10 éves futamú
kölcsönt adott mindenkinek, a
pénzt zárolt számlán helyezték el
- összesen 213 millió forintot. A
szerződés szerint a Posta adja a
beruházáshoz szükséges plusz
117 milliót és vállalja az 1991.
december 31-i átadást. A munka
elkezdődött. Időközben az öne-
rős befizetések kamata jelentő-
sen megnőtt, és a Tanács jogu-
tódja, a Polgármester Hivatal ki
is fizette azt a jogosultaknak -

SASHALMI
.> AUTOBONTO
' JAVÍTÓ l

ÉS KERESKEDŐ GMK f
l Minden típusú autót bontás-1
l rá veszünk, Új, felújított és |
l használt alkatrészeket i
l VÁSÁROLUNK - ÉRTÉKESÍTÜNK! |

Az általunk beszerelt fődara-
bokra garanciát vállalunk!
Budapest, Őrmester u. 2.

(Thököly út sarkán)
Telefon: 271-0743

NYITVA:
H-Cs: 8-17, P: 8-15 ig

bizonyos késedelem és hangos
reklamációk után.

Ma már működnek a telefo-
nok, de pénzügyi vonalon teljes
a homály. A Posta utóda, a Matáv
hosszú hónapok után sem adott
részletes számlát a kerületnek,
azt azonban levélben közölte,
hogy a költségek a tervezett 330
millióval szemben legalább a
duplájába kerültek. Azonban az
Egyesület szakember-informáto-
rai állítják, hogy a konténeres
helyi hálózat nem került többe
10-15 ezernél, szemben az 55
ezerrel. Hová lett a többi pénz?
A tételes elszámolás hiányában
csak annyit tudni, hogy a Posta-
Matáv a régi vonalakat is az új
alközpontra kapcsolta, több ezer
régi (de hibátlan) oszlopot újra
cserélt, és általában olyan felújí-
tási munkát végzett a régi háló-
zaton, amelyre nem az új beru-
házás pénzét kellett volna föl-
használnia.

Tény, hogy az önerős 213 mil-
lió a kerületben maradt és ennek
arányában akarja az Egyesület
érvényesíteni a befizetők tulajdo-
nosi jogait. Dr. Bártfai László
szerint nincs jogi akadálya an-
nak, hogy idővel gazdasági tár-
sulássá válva 4000 rész-
vényessel elindítsák a kerület
egyik legnagyobb vállalkozását...

Tóth János István

SZITANYOMÁS
UV-LAKKOZÁS
A/0 MÉRETIG

automata SEVICA géppel
minden nyomtatható anyagra

GÓBÉK Bt.
Tel: 06/28-320366/142

ti - t| - ti Ú| - ti - tj - t| - t| - t| - t|

N
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Tej • Kenyér
Sashalmi Kereskedő gmk.

MEGNYITOTTA BOLTJÁT
NYITVATARTÁS

H-P:7-19-ig,
Szombat: 7-13-ig

XVI. Rákosi út 91.
(volt Ápisz helyén)

p
a
o

Szeretete i várjuk
Kedves V á s á r l ó i n k a t

Törvényszéki tudósítás

HELYREIGAZÍTÁSRA KÖTELEZTÉK
A FÓRUM SZERKESZTŐSÉGÉT

A Helyi Hírek korábbi lapszá-
mában tudósítás jelent meg arról
a csatáról, ami a Jókai út leendő
üzletközpontjának eladott telek-
kel kapcsolatban kitört.

A XVI. kerületi Fórum februári
számában ugyanis a Fórum
Szerkesztősége közzétette Var-
gáné dr. Soós Anna divatáru-
kereskedő olvasói levelét. A Fó-
rumban megjelent levél súlyosan
érintette a Füzér Kereskedőház
Kft-t és Szatmáry Lászlóné ügy-
vezető igazgatót, hiszen olyan
valótlan állításokat közölt, ame-
lyek alkalmasak a jóhírnév csor-
bítására és az üzleti kapcsolatok
hátrányos befolyásolására.

A Fórumban megjelent olvasói
levél szerzője egyebek mellett
azzal vádolta meg a Füzér Kft-t,
hogy negyedáron vásárolta meg
a Jókai úti építési területet. Azt
állította továbbá, hogy az építke-
zés megszünteti a zöldterületet,
a játszóteret és a futballpályát,
stb.

A sérelmet szenvedett Füzér
Kft és Szatmáry Lászlóné igaz-
gató sajtóhelyreigazítási pert in-
dított a Fórum Szerkesztősége
ellen. A Pesti Központi Kerületi
Bíróság a perrendtartásnak
megfelelően soron kívül tárgyalta
az ügyet. A bírósági tárgyaláson
kiderült, hogy Vargáné dr. Soós
Anna az Állami Számvevőszék
vizsgálatát kérte a „negyedáron
történt ingatlaneladás miatt".

Az Állami Számvevőszék vizs-
gálata azonban megállapította,
hogy Vargáné dr. Soós Anna fel-
tételezése alaptalan. A bíróság
ismertette a számvevőszéki je-
lentést, amelyből kiderült, hogy a
szerződő felek az ingatlan véte-
lárát a Budapest Főváros Va-
gyonkezelő Részvénytársaság
által készített ingatlanforgalmi
szakvéleményben foglaltak alap-
ján határozták meg.

A lefolytatott bizonyítási eljá-
rás eredményeként a bíróság
sajtóhelyreigazításra kötelezte a
Fórum Szerkesztőségét és meg-
állapította a következőket:

Valótlan az a tényállítás, hogy
a Füzér Kft a Jókai Mór-Veres
Péter-Zsélyi Aladár utcák által
határolt tömböt 7.192 Ft/négy-
szögölért vagy ennél még keve-
sebbért vásárolta meg a Főváro-
si Önkormányzat Tulajdonosi Bi-
zottságától, holott a telek ennek

legalább kb. négyszeresét éri.
Ezzel szemben a valóság az,
hogy az ingatlan vételára a Va-
gyonkezelő Részvénytársaság
fentebb említett szakvéleményén
alapult. A kialkudott vételár tehát
megfelelt a piaci viszonyoknak.

A Fórumban közölt olvasói le-
vél hamis színben tüntette fel a
tényeket, amennyiben azt állítot-
ta, hogy az építkezés megszün-
teti a zöldterületet, a játszóteret
és a sportpályát. A valóság az,
hogy a beruházás során új sport-
pálya létesül. Tehát rendezet-
tebb lesz a játszótér és a zöldte-
rület is.

Az ítélet megállapította azt is,
hogy Szatmáry Lászlóné és üz-
lete ellen irányuló tényállítások
alaptalanok. Az ítélet rögzíti: A
valóság az, hogy Szatmáry Lász-
lóné üzlete széles áruválaszték-
kal és mérsékelt árakkal működik
és a tisztasága ellen sem volt
kifogás.

A bírósági ítélet tükrében lát-
ható tehát, hogy Vargáné dr. So-
ós Anna vádaskodása nem volt
megalapozott. Ez a magatartás
azonban komoly veszélyeket
hordoz magában, hiszen az üz-
leti élet résztvevőinek jóhírneve
vagyoni értékkel bír és a jóhírnév
sérelme vagyoni károkat okoz.
Különösen így van ez, ha valaki
indulatból közöl feltételezéseket
és a megalapozatlan állításait
tényként közli az újságolvasó
közönséggel és a hatóságokkal.

Mindezek után az ügyben két
nyitott kérdés maradt. Az egyik
kérdés: A személyiségi jog meg-
sértésével megvalósult károko-
zás miatt milyen összegű lesz a
kártérítés?- úgy tűnik, ezt a kér-
dést egy másik peres eljárásban
a bíróság fogja eldönteni.

A másik kérdés: Milyen külön-
leges oka lehetett annak, hogy az
Állami Számvevőszék Vargáné
dr. Soós Anna kérelmére vizsgá-
latot indított a Füzér Kereskedő-
ház Kft. telekvásárlása ügyében?
Hiszen a számvevőszéki vizsgá-
lat állampolgár által nem kezde-
ményezhető. Ezt a kérdést az
Állami Számvevőszék illetékese
tudná megválaszolni. •

S HELYI
* HÍREK



A Rákosszentmihályi Római
Katolikus Főplébánia hírei

Május 16-án 50 kisgyermek fe-
lejthetetlen napja volt. Először já-
rultak az Úr asztalához, első
szentáldozáshoz. Imádkozzunk
értük, hogy tiszta, ártatlan lelkü-
letüket egész életükben megőriz-
zék.

Május 23-án ünnepli az Egy-
ház Urunk mennybemenetelét.
Mint Szent Lukács evangéliu-
mában olvashatjuk: „Kivezette
tanítványait Betánia közelébe
és kezét fölemelve megáldotta
őket. Áldás közben megvált tő-
lük és fölemelkedett az égbe"
(L 24.50)

Május 30-án Pünkösdvasár-
nap, a Szentlélek eljövetelének
ünnepe. Jézus ígérete szerint az
apostolokra leszállt a Szentlélek
(Ap.Csel. 1,4) „Valamennyien el-
teltek Szentlélekkel" (Ap.Csel
2,4)

Június 13-án Űrnapja. Körme-
netünket a tavalyi útvonalon tart-
juk szentmise után. Mutassuk
meg szeretetünket az Oltári
szentség iránt. Vegyünk részt
imádkozva, énekelve a körmene-
ten.

A Rákosszentmihály-Sashalmi
Református Egyház hírei

Református Egyházunk is il-
lendően elbúcsúzott dr. Fülöp
Béla plébános úrtól a szentmihá-
lyi katolikus templomban április
28-án, délután tartott istentiszte-
leten.

Május 9-én, vasárnap 27 fiatal
konfirmált a virágokkal gazdagon
díszített templomban, melyet
zsúfolásig megtöltötték a hívek,
köztük negyven fiatal holland
vendégünkkel. Ők az egész na-
pot velünk töltötték, s miután csa-
ládoknál megebédeltek, vissza-
jöttek a délutáni, szépséges gi-
tárhangversenyre, melyen Baj-

BELLA RÁMA
KÉPKERETEZŐ

SZALO/V
XVI. Sa.vfiu főm
l*ój»« L. u. 45.
Tek 271-1241

EGYHÁZI HÍREK
nóczi László és négy fiatal társa
muzsikált.

Május 14-től ifjúságunk meg-
töltötte a mátraházi egyházi üdü-
lőt a háromnapos konferencia al-
kalmából.

Os \t/ \tf•>K -,;c -,K
Pünkösd szombatján, május

29-én este hat órakor Faragó
Lauráék szívesen látnak minden-
kit családias templomi hangver-
senyünkre, melyen elsősorban
Bach-művek hangzanak rnajd el.

ĵ'. ĵí. ^.',5P si\ 7Í\

Pünkösd mindkét napján déle-
lőtt 10 órakor úrvacsorai isten-
tiszteletet tartunk.

Június 13-án, vasárnap déle-
lőtt 10 órakor a hitoktatást ünne-
pélyesen lezárjuk gyermekeink
aktív közreműködésével. Azután
már a júliusi és augusztusi nyári
ifjúsági táborozásaink következ-
nek a Balatonon.

A Rákosszentmihályi Evangélikus
Egyházközség hírei

A gyülekezet ifjúsága május
23-án vesz részt a maglódi ifjú-
sági találkozón.

\l/ \1s \l,
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Május 30-án, Pünkösd ünne-
pén a Hősök terén lévő templom-
ban délelőtt 10 órakor kezdődik
az ünnepi istentisztelet. Ennek
keretében a bűnbánó hívek ré-
szére lesz megterítve az Úr
szent asztala.

Május 31-én, Pünkösd hétfő-
jén délelőtt 10 órakor lesz isten-

újszász és Papucsvirág u.
s 3 rlcán

J : k-P : 8--1 2üg1 1 4-1 8-ig
Szombaton 8-1 6-ig

Hétfőn szünnap!

HELYI
HÍREK

RIASZTÓ
AUTÓRÁDIÓ

VIDEÓ
Szerviz

Syscotel Elektronikai Kft

XVI. Katóka u. 51.
Tel: 271-0351

tisztelet a rákosszentmihályi
evangélikus templomban.

A gyülekezetben ebben az
esztendőben június 6-án lesz a
konfirmáció-ünnepi istentisztelet.
Ekkor tesznek a fiatal konfirman-
dusok ünnepi fogadalmat, s ek-
kor fognak először úrvacsorával
élni. Erre az alkalomra a gyüle-
kezetben korábban konfirmáltak
is meghívást kapnak. A konfirmá-
ciói istentisztelet keretében tart-
juk meg az iskolai tanév végét
jelentő hálaadást is.

\t/ ki/ \if7^ 7TC -,K

Győrí Péter, a gyülekezet fiatal
kántora május 30-án, Pünkösd
vasárnapján a Magyar Televízió
által délelőtt 11 órakor, a nagytar-
csai evangélikus templomból
közvetített istentiszteleten - ven-
dégként - a kántori szolgálatot
látja el.

A Rákosszentmihályi Baptista
Gyülekezet híreiből:

Hagyománynak számít, hogy
közösségünk rendszeresen
meglátogatja a kerületben talál-
ható szociális otthonokban élő

idős embereket. A látogatások
sorából kiemelkedett a Pálya ut-
cai otthonban eltöltött áprilisi al-
kalom, amikor komolyzenei kon-
certtel igyekeztünk megörven-
deztetni az otthonlakókat. A kon-
certet gyülekezetünk tagja, ///és/
Erika, a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Főiskola hallgatója és mű-
vész barátai adták nagy sikerrel.

A zene halhatatlanságáról a
muzsika szólt, míg a lélek halha-
tatlanságáról saját hitélményünk
alapján beszéltünk. A zenei ala-
pot Mozart művei adták, míg az
ember nagy lehetőségéről a Bib-
liából idéztünk: „Azpedig az örök
élet, hogy megismerjenek Téged,
az egyedül igaz Istent és akit
elküldtél megmentőül, Jézust a
Krisztust."

Április 25-én 30 tagú német
turistacsoport látogatott meg
bennünket, a Leverkuseni Bap-
tista Gyülekezetből. Vendégeink
fél napot töltöttek nálunk. Isme-
retlenként jöttek, barátként tá-
voztak, mert a gyakorlat bizo-
nyítja, hogy a hit távollévőket kö-
zelvalókká tesz.

Ha szeretnél TE is „valaki-
hez" tartozni, látogass el hoz-
zánk! Szeretettel várunk min-
den érdeklődőt vasárnapi al-
kalmainkon a Sándor utca 26.
szám alatti imaházunkban.

AUTÓSBOLT
1161 Budapest, Rákosszentmihály, Templom u. 9.

TELEFON/FAX: 271 -4652
AUDI-VW, FORD, OPEL ÉS BMW

ALKATRÉSZEK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

KEDVEZŐ ÁRON KÍNÁLJUK AZ ALÁBBI ALKATRÉSZEKET:
- Olaj-, levegő-, üzemanyagszűrők
- Vízpumpák
-Hőgombák, olajgombák, hűtőventillátor-kapcsolók,

féklámpakapcsolók és tolatólámpa-kapcsolók
- Ékszíjak, vezérműszíjak
- Féltengely gumiharangok
- Főtengelyszimmeringek
- Fékbetétek, fékpofák
- FORD és OPEL gépkocsikhoz kuplungok
- FORD gépkocsikhoz

MOTORCRAFT olajszűrők, gyertyák, fékbetétek

Autószerelők, szervizek részére kedvezmény

MARUTI gépkocsikhoz indiai, japán és nyugat
európai alkatrészek, valamint hazai kiegészítők

széles választéka
NYITVATARTÁSI Hétfőtől Péntekig 8-17 óráig



ELHUNYT A RAKOSSZENTMIHALYI ROMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PLÉBÁNOSA

Búcsú dr. .Fülöp Bélától
Mély gyásza van a Rá-

kosszentmihályi Római Katoli-
kus Egyházközségnek. Április
20-án, 64. életévében váratla-
nul az örök hazába költözött
szeretett plébánosunk, dr. Fü-
löp Béla, egyházkerületi espe-
res.

Tudtuk, hogy egészsége
gyenge, ennek ellenére soha
nem kímélte magát. Minden fel-
adatot szívvel-lélekkel, száz
százalékosan akart elvégezni,
de ez nem egy embernek való
munka volt. Néha felsóhajtott:
„A lélek ugyan készséges, de a
test gyönge"(Márk 14)

7tC ÍÍC ífc

Április 28-án délután 5 óra-
kor Katona István váci segéd-
püspök úr tartotta húsz paptár-
sával az engesztelő szentmi-
sét, a sashalmi és mátyásföldi
templomi énekkarok részvéte-
lével. A zsúfolásig megtelt
templomban a könnyes szemű
hívek imádkoztak lelki üdvéért.
Dr. György Attila sashalmi plé-
bános megható prédikációja
után Ebneth Frigyes az Egy-
házközség képviselőtestületi
elnöke a hívek, Pánczél Tiva-
dar a református egyház, és
Neruda Károly az ifjúság nevé-
ben búcsúztatta.

Az oltáron a szentmise
Krisztus áldozata; az oltár előtt
felravatalozott koporsója jelké-
pezi, ő is áldozat: a szeretet
áldozata. Áldozatul adta életét
a Rákosszentmihályi Egyház-
község tagjaiért, hogy „legye-
tek tökéletesek, mint a ti
mennyei Atyátok is tökéletes".

A közömbösökért is, hogy fel-
ébredjenek lelki fásultságukból,
hogy megkapják a hit ajándé-
kát és megórezzék, a lélek
örök élete fontosabb a földi
életnél.

Sugárzott lényéből a krisztu-
si szeretet. Boldogan keresz-
telt és mondta: „új testvérke
született az Egyházban". Min-
den gyermeknek, - de különö-
sen az első szentáldozásra ké-
szülőknek - az iskolai hitokta-
táson kívül ő is tartott hittanó-
rát. Kedves volt szívének az
újonnan alakult gyermek-
énekkar, a cserkészek, az ifjú-
sági hittancsoport, a ministrán-
sok egyre gyarapodó serege, a
Szűzanyát engesztelő Szere-
tetláng-csoport.

Hetenként tartott Biblia ma-
gyarázatot felnőtteknek is. Lét-
rehozta a Caritas szervezetet,
hogy felkarolják az elesetteket,
rászorulókat. Újjászervezte a
Rózsafűzér Társulatot három
csoporttal, s az volt a határo-
zott kérése, hogy az imákat az
Egyházközség lelkiéletének
felemelkedéséért ajánlják fel.
Különös szeretettel - havonta
20-25 esetben is - látogatott
betegeket, magatehetetlen idő-
seket. Szívvel, lélekkel oktatta
a jegyeseket, - akik közül so-
kan még elsőáldozók sem vol-
tak - hogy ne csak díszes es-
küvőt tartsanak, de ők is az
Egyház hű tagjává váljanak.

S a napi fárasztó munka
után sietett 86 éves, súlyosan
beteg édesanyjához, akit gyen-

PRoFesszioNÁlis IBIM PC
SZÁMÍTÓQÉPEK
számítógép hálózatok
5 RON

PERIFÉRIÁK, SZOFTVEREK, PC SZERVÍZ, ÁTAlÁNydíj
MÁsólóqÉpEk, ÍAxok, TElEÍONok, AlközpoiMTok

Kfr. 1161. Bp. GEUÉRÍ u. 40/A.
97 J 4444 TAKÁCS ZOÍTÁN
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géd gyermeki szeretettel ápolt,
gondozott. Nemcsak tanította,
de életében meg is valósította
Krisztus tanítását.

Ha időnként gyalázkodó,
gyűlölködő, rágalmaktól hem-
zsegő névtelen levelet kapott,
szomorú mosollyal mondta:
„Nagyon sokat kell még imád-
koznunk azokért, akik magukat
kereszténynek, vallásosnak
tartják, de szívük tele van gyű-
lölettel". Ugyanakkor megvi-
gasztalták Jézus szavai: „Bol-
dogok vagytok, ha miattam szi-
dalmaznak titeket és hazudoz-

Szeretett plébánosunkat,
dr. Fülöp Bélát április 29-én
11 órakor helyezték örök
nyugalomra édesapja mellé
a pestszentlőrinci temetőbe.
Katona István váci s.püspök
úr temette és sírját 45 pap-
társa állta körül. A rákos-
szentmihályi, a kispesti, a
lőrinci hívek sokasága jött
el, hogy elbúcsúzzon tőle a
feltámadás és a boldog vi-
szontlátás hitével.

va minden rosszat fognak rá-
tok. Őrüljetek és ujjongjatok:
nagy lesz jutalmatok a menny-
ben". (Mt5, 11)

Köszönjük Istennek, hogy -
ha rövid időre is - de nekünk
adta őt.

P. M.

BARSY IRMA

Egy jó pap emlékére

0 volt a vezeték, az áram,

ha Istennek telefonáltam.

Ült magányosan, elhagyottan,

míg vétkeimet eldadogtam,

s míg fejem lehajtottam csendben

új reményt keltett szívemben

azután minden újra szép lett,

halkan megérintett a Lélek,

s én a hűvös templomi csöndben

oldó szavait megköszöntem.

„Most a homályban állok némán

úgy érzem, hogy aggódva néz rám.

Hazája már a Mérhetetlen,

odaát van Istenközeiben.

És kérem ó*t, lelki lánya,

szóljon értem egy jó szót Nála,

kihez d vezetett el félve.

Áldott legyen örök emléke!

Keszthelyi Ferenc püspök úr a plébánost teendők ideiglenes
ellátásával Márton Mihály pestújhelyi plébánost bízta meg. Ő a
két plébánia vezetését csak úgy tudja ellátni, hogy nálunk szerdán
és pénteken 4-1/2 6-ig tart hivatalos órát, de elérhető a 1-631-715
telefonszámon is. Köszönjük áldozatos munkáját.

Ugyanezen okból megváltozott a szentmisék rendje is. Ezentúl
vasárnap: 1/2 9-1/2 12, este 1/2 6, hétköznap: este 1/2 6 órakor
lesznek a szentmisék.



Február végén egy kerületi
lakos bejelentette a rendőrkapi-
tányságon, hogy ellopták a
szinte vadonatúj, kb. 1,7 millió
forint értékű Volkswagen Vento
típusú gépkocsiját.

A történet úgy kezdődött,
hogy a tulajdonos az autó meg-
vétele után elhatározta: még-
sem tartja meg az értékes au-
tót, így aztán biztosítást sem
kötött rá, mivel ez manapság
elég szép summa. Meghirdette
a Vento-t, s jöttek is szép szám-
mal az érdeklődők.

Többek között vevőként je-
lentkezett két férfi is. Amíg né-
zegették, mustrálgatták az au-
tót kívül-belül, a szomszéd-
asszony elindult otthonról. A
következő utcában legnagyobb

Brutális támadás tetteseit ke-
resi a rendőrség. Május má-
sodik hetében a kerület egy
ismert kereskedőjét lakásá-
nak ajtajában gázpisztollyal
közvetlen közelről állón lőtte
két álarcos ismeretlen, majd
be akartak hatolni a házba. A
kereskedő ebben megakadá-
lyozta őket, keményen ellen-
állt, s végül megfutamította
támadóit. Egyikük álarcát si-
került letépnie, s így tudott a
rendőrség grafikusának se-
gítséget nyújtani a fantom-
rajz elkészítéséhez. Aki a kép
alapján felismeri a tettest, te-
gyen bejelentést a 252-8455
telefonszámon.

§ HELYI
* HÍREK

meglepetésére egy piros Mer-
cit látott, melyben ugyan nem
ült senki, a motorja mégis járt.
Mivel a dolgot gyanúsnak talál-
ta, csak úgy, a maga megnyug-
tatására - igen pontosan -
megjegyezte a rendszámot...

Nem sokkal ezután szőrén-
szálán eltűnt a Vento. A tulaj-
donos, hogy mentse, ami ment-
hető, (biztosítás híján) hirde-
tést adott fel a Danubius rádió-
ban, 300 ezért forint jutalmat
ígérve a nyomravezetőnek. Er-
re jeletkezett rövidesen egy fia-
talember, aki azt ígérte, hogy
vissza tudná juttatni az autót,
de kérte, hogy vonják be a
rendőrséget is, mivel a tettesek
rutinos (és veszélyes) tolvajok.
A rendőrségi ellenőrzés meg-
állapította, hogy a közvetítő in-
formációi megalapozottak...

Az egyik vasárnap délutánra
esett az a telefonhívás, mely-
ben az informátor a tolvajok
megbízásából találkozóra invi-
tálta a tulajdonost: az autót
visszaadnák - a jutalomként
felkínált 300 ezer forint ellené-
ben. A tulaj húzta az időt, hogy
nem tudja ilyen gyorsan össze-
szedni a pénzt, de mindent
megtesz, hogy mihamarább a
megadott helyszínen, a Hunya-
di mozinál legyen.

A mozgósított rendőrök
negyedóra leforgása alatt biz-
tosították a találkozó környé-
két. A tulajdonossal kísérőként
az a nyomozó ment, akit már
az informátor is ismert. Elkísér-
te őket a károsult sógora is, aki
biztosította mindannyiukat ar-
ról, hogy még a közelébe sem
megy az eseménynek, csak tá-
voli szemlélőként szeretne je-
len lenni.

A helyszínen már várta őket
az informátor az autóval együtt.
A cél az időhúzás volt, mivel
vélhetően a két autótolvajnak is
a közelben kellett tartózkodnia.
f^ ~ T" "~*~" " • • - — ' '" ^

BIZTONSÁGBAN ÉLHET
OTTHONÁBAN

az AB-AEGON
Aranyfonal

és Lakásbiztosításával
XVI. kér. fiók

Mf. Tekla u. 4.

Meg is figyelték a rendőrök,
hogy a találkozó helyszínétől
nem messze parkol az a bizo-
nyos piros Merci.

Eztán egy kis színjáték kö-
vetkezett: A tulaj állította, hogy
ez nem is az ő autója, mert
azon ilyen és ilyen ismertetője-
lek voltak. Próbálták a kulcsot
a zárba - nem nyitotta. Persze
hogy nem, mivel az a másik
autóé volt, amivel jöttek. Szóval
folyt az időhúzás...

Közben viszont a sógor egy
kis magánnyomozásba kez-
dett... S mivel ő tudta, hogy a
rendőrök a helyszínen vannak,
egyszercsak diadalittasan el-
kurjantotta magát: Fogják meg,
itt vannak a tolvajok! Az inkog-
nitóban jelen lévő rendőröknek
nem volt más választásuk, mint
hogy üldözőbe vegyék a futás-
nak eredt tolvajokat. A váratlan
közbeavatkozás okozta kava-
rodás miatt azonban a három
menekülőből csak egyet -
méghozzá a legkevésbé fonto-
sat - sikerült csak elfogni. A két
rutinos autótolvaj egérutat
nyert... A laikus közbeavatko-
zásnak köszönhetően borult a
jól felépített terv.

Az elfogott autótolvaj-orgaz-
da a kihallgatások során meg-
tört a bizonyítékok súlya alatt,
és segített beazonosítani a két
keresett bűnözőt. Megkerült a

piros Merci is, benne a Vento-
ból származó tárgyi bizo-
nyítékokkal, s a házkutatások
során az egyik bűnöző lakásán
közel száz felcímkézett autó in-
dítókulcsot is találtak, mely
ebben az esetben felettébb
gyanús. Előkerült egy fénykép
is, melyről a figyelmes szom-
szédasszony felismerte az „au-
tóvásárlókat", s az üldözésben
részt vett rendőrök is azonosí-
tották az elszelelt tolvajokat. A
két bűnöző ellen elfogatási pa-
rancsot adtak ki, az eddig fel-
derített ügyet az elfogott orgaz-
dával egyetemben vádemelési
javaslattal átadták az ügyész-
ségnek.

A megkerült Vento szeren-
csés tulajdonosa állta a szavát.
150 ezer forint ütötte az infor-
mátor markát, a pénz másik
fele pedig a XVI. kerületi Köz-
biztonsági Alapítványt gyara-
pítja. (Sz)

AKCIÓ a Rákosi úti
KÁVÉ-TEA ÜZLETBEN!

(A lottózó mellett)
Nyugdíjas vásárlóink részé-
re 5% kedvezményt adunk

minden vásárlásnál!
Ajándékkosarak

készítése ozonnalra is
Telefon: 27-15-837

7,30-17,30-ig
várjuk kedves vásárlóinkat!

Új a Csömöri út 80. üzletközpontban!

KAISER Steak House
Eredeti osztrák világos és barna csapolt sör,

érdekes italok és koktélok
Különleges ételek és más specialitások

ESTÉNKÉNT GRILL ÉTELEK KÉSZÍTÉSE A KERTHLYISEGBEN
Deszertek ínyenceknek

NYITVA MINDEN NAP: 11-01 óráig

G/LirQ/c
XVI. Szlovák út 44.

'OU*

Alakformáló Szalon - amerikai tornáztató ágyak
Bérletes torna 250 Ft óránként!

AZ ELSŐ ALKALOM INGYENES
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK: f NYITVA: s

* Szauna, két bronzárium n-P 8-20 óráig,
* Mélymeleg terápia Szo. s.14 oráig'

aktív fogyasztó kúra Telefon:
* Műkörömkészítés 11-89-89-72

ŰRSVEZÉH
TERÉBŐL

E



MI
Nem tudom, szabad-e egy

kiadónak elgondolkodnia egy
fizetett hirdetés tartalmán. Ha
igen, akkor rögtön felmerül a
kérdés: mi lesz itt?

Egy-egy tisztségviselő
ugyanis az adott párt közvetlen
beavatkozási lehetőségét je-
lenti a helyi ügyekbe. Ha „le-
vonja a következtetést" Tóváro-
si tanácsnok (MDF) és Fekete
polgármester (FIDESZ), akkor
mindkét párt jelentősen veszít
cselekvési lehetőségeiből. Ha
a megüresedő helyet - netán -
birtokolnák is, nehezen akadna
jelentkező a választásokig hát-
ralévő rövid időre annak betöl-
tésére.

Még érdekesebb a kép, ha
összeadjuk az érintett két frak-
ció létszámát. Ez ugyanis hatá-
rozott többséget jelent az ön-
kormányzati testületben. Csak
össze kellene fogni a két frak-
ciónak, s máris gyakorolhatnák

VIDEOFELVÉTELEK
Esküvő, keresztelő, születés- és névnap,

egyéb családi események felvételét
VÁLLALOM

Tel: 127-87-01 (12-19 óráig)
VÍGH SÁNDOR, 1162 Vezekény u. 38.

ITT...?
a helyi hatalmat. Csakhogy ez
az összefogás meglehetősen
fekete alapokon állna, amit sem
politikailag, sem erkölcsileg
nem érdemes - például a kö-
zelgő választások miatt - fel-
vállalni.

Pompás kis bomba van tehát
elrejtve az SZDSZ állásfoglalá-
sában - ez a Helyi Hírek leg-
bombasztikusabb hirdetése.
Vajon ki fogja hatástalanítani?

Ferenci

Mint arról korábban beszá-
moltunk, az adó-botránnyal kap-
csolatosan a kerületi Önkor-
mányzat fegyelmi büntetésben
részesítette, majd alkalmatlan-
ság címén elbocsátotta dr. Bán-
kuti Antal jegyzőt, és fegyelmi
büntetésben részesítette Fekete
Gábor polgármestert. A határo-
zat ellen mindketten jogorvosla-
tért fordultak a munkaügyi bíró-
sághoz. Az Önkormányzat a bí-
róság előtti képviselettel dr. Büki
Tamás és Erdélyi László képvi-
selőket bízta meg, s arról is gon-
doskodott, hogy számukra meg-
felelő jogászi segítség álljon ren-
delkezésre. A perről tudósítjuk
olvasóinkat.

VÍZ - GÁZ - FŰTÉS
Technikai Szaküzlet
XVI. Rákosi út 103. TELEFON: 271-49-64

JÚNIUS 15-IG VÁLTOZATLAN ÁRON
GÁZKÉSZÜLÉKEK TELJES VÁLASZTÉKA

V4-2- vízmelegítő 20 400 Ft
2V-4 -vízmelegítő 30 400 Ft
C-12cirko 36 100 Ft
C-18cirko 44 310 Ft
C-24 cirko 52 200 Ft

PARAPET GÁZKONVEKTOROK
GF-25 pp. gázkonvektor 1 9 220 Ft
GF-30 pp. gázkonvektor 22 970 Ft
GF-35 pp. gázkonvektor 20 490 Ft
GF-40 pp. gázkonvektor 26 560 Ft
F-8-50 pp. gázkonvektor 23 590 Ft

VALAMINT KAPHATÓ

C-30 cirko 58 800 Ft |
C-40 cirko 63 500 Ft 1
2C-18 50 300 Ft |
K-18 78 900 Ft |
F-25 falifűtő 7 970 Ft |

KÉMÉNYES KONVEKTOROK
GF-25 km. gázkonvektor 17 190 Ft |
GF-30 km. gázkonvektor 20 630 Ft |
GF-35 km. gázkonvektor 18 130 Ft |
GF-40 km. gázkonvektor 24 220 Ft |
F-8-50 km. gázkonvektor 21 250 Ft |

AZ ÖSSZES GÉPÉSZETI
SZERELVÉNY HASONLÓ
KEDVEZŐÁRON!
Nyitva:
hétfőtől péntekig 8-17 óráig
szombaton 8-12 óráig

Az alábbi állásfoglalás fizetett hirdetésként való közzétételét
a Szabad Demokraták Szövetsége XVI. kerületi szervezetének
ügyviviői levélben rendelték meg a Helyi Hírek kiadójától

ÁLLÁSFOGLALÁS
Az SZDSZ XVI. kerületi szervezete

az úgynevezett „adóbotrány" ügyében
az alábbi állásfoglalást teszi:

Fekete Gábor polgármestert és Tóvárosi Károly tanács-
nokot erkölcsi, politikai és anyagi felelősség terheli az
adóérdekeltség címén kifizetett összegek felvételéért. Vé-
leményünk szerint mindketten alkalmatlanná váltak jelen-
legi tisztségük további betöltésére. A történtek alapján
elvártuk volna lemondásukat. Felszólítjuk az érintetteket,
hogy az esetből vonják le a szükséges következtetéseket
és tegyék meg a megfelelő lépéseket.

Az adóérdekeltség ügyében viselt személyi felelősséget
szervezetünk nem tekinti a kerületi önkormányzatban mű-
ködő pártokhoz fűződő viszonyunk alapkérdésének. Ezért
felkérjük az önkormányzati testületet, hogy a történtek
ellenére minden lehetséges eszközzel őrizzék meg az
önkormányzat működőképességét.

Budapest, 1993. május 6.

Szabad Demokraták Szövetsége
XVI. kerületi szervezete

Vállalkozó orvosok
Nem vicc: április elsejétől

három háziorvosi körzet vállal-
kozásban működik a kerület-
ben. A három orvos (dr. Móri
Erzsébet, dr. Paulik Mária és
dr. Tóth Péter) Döméd Kft né-
ven céget alapított a körzetek
ellátására.

Az Önkormányzat áldását
adta a kerületben még példa
nélkül álló kísérletre, aminek
következtében az orvosi cég a
társadalombiztosítástól járó
normatív juttatást teljes egé-
szében megkapja. A többi or-
vos az Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatalának alkalma-
zottja, teljesítményük és jöve-
delmük nincs ilyen közvetlen
összefüggésben.

Az Önkormányzat a vállalko-
zó orvosoknak garanciát adott
arra, hogy egy esetleges ku-
darc esetén ők is visszatérhet-
nek a hivatal állományába. Az
öt körzetnek helyet adó Csö-
möri úti rendelő költség-meg-
osztásáról, a felújítások kérdé-
séről szintén szerződésben
kellett rendelkezni.

Mindez persze nem érdekli
közvetlenül a betegeket. Nekik
elsősorban az a fontos, hogy
az orvosok legjobb tudásuk
szerint foglalkozzanak velük.
Nos, ebben semmi hiba, hiszen
a „vállalkozó" háziorvosok
ugyanolyan feltételekkel látják
el körzetük betegeit, mint az
„alkalmazott" kollégák. Nem
lettek maszekok, nincs vizitdíj
(mint némely magánklinikán), s
az eddigieknek megfelelően jo-
gukban áll pácienseiket beteg-
állományba venni.

A vállalkozó orvosi státusz
ebben az esetben az anyagiak-
kal való felelős gazdálkodásra
utal. Egy vállalkozó rendben
tartja a rendelőjét, fejleszti a
műszerparkját - míg az alkal-
mazott megteheti, hogy mind-
ezt elvárja saját alkalmazójától,
esetünkben az Önkormányzat-
tól. Ez az árnyalatnyi különb-
ség hosszú tá von jelentős elté-
réseket hozhat... A témára- ha
érdemes - idővel visszatérünk.



Korábban meg'rtuk, hogy ál-
landó rendőri ügyelet található
immár Árpádföldön is, az Állás
utcai KMb-irodában. Ez igen-
csak indokoltnak tűnik, hiszen
a békés árpádföldiek nyugal-
mát ugyancsak felbolygatta az
év elején történt hármas gyil-
kosság. Dr. Szabad// Árpád, a
kerület rendőrkapitánya ehhez
fontosnak tartja megjegyezni,
hogy az árpádföldi rendőri je-
lenlét fokozása egyszerűen
nincs okozati összefüggésben
az Ákos utcai hármas gyilkos-
sággal.

Az ügyelet megszervezésé-
hez ugyanis elsősorban megfe-
lelő többlét-létszámra van szük-
ség, és ezt a XVI. kerületi Ön-
kormányzat és a BRFK között
egy 92 márciusában létrejött
megállapodás teremti meg. Az

Önkormányzat tehát több mint
egy évvel ezelőtt vállalta, hogy
5 éven keresztül évi 5 millió
forintot ad a rendőrségnek. Ezt
a BRFK ugyanekkora összeg-
gel megtoldotta, s így keletke-
zett a kerületben - a meglévőn
túl - 10 szabad státusz.

Ezt a 10 embert viszont fel
kellett venni, rendőriskolán ki
kellett képezni, s ez bizony ke-
rek egy esztendőtvetí. igénybe.
Az árpádföldiek viszont az év
elején történt gyilkosság után
önálló szervezésbe kezdtek,
amit a Bekecs utcai közértes,
Oláh Tiborné koordinált.

A vállalkozók hatékony se-
gítséget nyújtottak a képen lát-
ható faház felújításában. Be-
építettek egy 50 literes vízme-
legítőt, átalakították, korszerű-
sítették a mosdót, elkészítették
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Ne kelljen fizetni!
A szomszédos XVII. kerület-

ben tartanak találkozót azok a
fővárosi alpolgármesterek,
akik támogatják a lakosságnak
azt a törekvését, hogy a kertes
házakban locsolásra használt
víz után ne kelljen csatorna-dí-
jat fizetni. Ezen logikus igény
mindeddig nem talált meghall-
gatásra sem a Csatornázási
Műveknél, sem pedig a cég
felügyeletét ellátó Fővárosi Ön-
kormányzatnál.

Kétségtelen, hogy a vízfo-
gyasztás nyáron nem csak a
kertes házakban, hanem min-
den lakásban megnövekszik,
.ám a Vízművek korszerű szá-
mítógépes rendszerén bizo-

nyára alkalmazható lenne vala-
milyen megfelelő korrekciós
program.

A lakossági követelés meg-
valósítására fogtak össze
egyes kerületek alpolgármes-
terei, mert a Fővárosi Önkor-
mányzatnál csak a közös fellé-
pés vezethet eremónyre. Ke-
rületünket a megbeszélésen
Treer András alpolgármester
képviseli.

az ügyeleti pultot s elvégeztek
egyéb faipari munkákat, felújí-
tották és ellenőrizték a faház
villamos hálózatát, beállítottak
egy 160 literes hűtőszekrényt,
új szőnyeget, függönyöket
helyztek el az épületben, s a
rendőr időnkénti távollétére is
számítva beszereltek egy üze-
netrögzítős telefont. Mindeze-
ken felül az egyik cég azt is
vállalta, hogy a leendő árpád-
földi járőrkocsi üzemanyagáról
egy évig ingyenesen gondos-
kodik.

Mindezek a felajánlások
együttesen meghaladják a fél-
millió forintot, és a KMb-iroda
használhatóvá tótelében nagy
segítséget nyújtottak. De az ál-
landó ügyelet létrehozását va-
lójában az a 25 millió forint

Helyi Internacionalizmus
Magyar reklámvicc
- Kívánságműsor? Csóko-
lom... Kérném szépen a
Carmenbői Ajax belépőjét,
a Tűnnyelkoszt.
Szerb etnikai vicc
Egy bosnyák beleesik a só-
savba. Mi történik?

>|!pop|o

Orosz birodalmi vicc
- Jövünk mi még...!

VÁLTOZÓ FORGALMI REND
Korábban beszámoltunk a Jókai utca elválasztó sávjának

parkosításáról, és arról is, hogy a nagy pénzért betelepített
növényzetet milyen hatékonyan taposta ki a tilosban járó lakos-
ság. Az ügynek természetesen van folytatása. Az Önkormányzat
döntést hozott arról, hogy a gyönge cserjéket erős korláttal kell
megvédeni. Hogy a költségek valamelyest csökkenjenek, a kor-
látok egyes részein hirdetések elhelyezésére nyílik lehetőség.

Időközben az is kiderült, hogy a parkosítás talán nem egészen
megfontoltan lett szervezve, hiszen a Jókai utcán indokolt a
forgalmi rend bizonyos módosítása is. Ennek megfelelően az
OTP-vel szembeni áthajtó a rendőrség teher-portájával kerül egy
magasságba, az előbbi helyen pedig korláttal védett széles
gyalogátkelőhely létesül. Az átalakítás után kerül helyére a
növényzetet védő korlát, s a kitaposott cserjéket is pótolják.

HELYI
HÍREK

Előfizetéses menüből
nyugdíjasoknak kedvezmény!
HÁZIAS ÉTELEKKEL VÁRJUK

KEDVES VENDÉGEINKET!
1161. Bp. Köztársaság u. 2.

(a Rákosi útnál) Tel: 271-5855

A kerület Cipőboltja
NO-MINI

Kereskedelmi Gmk
Bp. XVI. Újszász u. 87.

Férfi, Női és Gyermek cipők
teljes választékával áll

az Önök rendelkezésére
H-P: 9-18, Szó: 9-13 óráig

alapozta meg, amelyet az Ön-
kormányzat - a már említett
megállapodás keretében - a
rendőri létszám növelésére fel-
ajánlott. S bár még sok min-
denre szükség lenne, az ügye-
let így is működőképes. (F)

WARTBURG, TRABANT
(kétütemű) gépkocsikhoz

gyári szerkezeti
alkatrészek kaphatók

Autósbolt
XVI. Rsztm. Templom u. 9.

Telefon: 271-4652

NYILASZAROSZERVIZ
Erkélyek beépítése, tolóajtók, heveder-
zárak, nyílászárók felújítása, készítése,
átalakítása: forgó ablakból nyílót, bukó-
nyílót, ablakszárnycserék, tökéletesí-
tett szigetelés, szunyoghálókeretek
KELEMEN, 1162. Hámfa u. 5.

Tel: 160-55-18

AHOL AZ AUTÓNK
VÁLASZTHAT MAGÁNAK

LÁBBELIT...

Bp. XVI. Sashalom
Veres Péter u. 23

Telefon:
271-0245

NYITVA:

hétköznap 8-18-ig
szombaton 8-13-ig



INNEN-ONNAN

Örök rejtély...
Történeteimből az elsőt ter-

mészetesen innen a kerületből
merítettem.

Olvastam egy hirdetést nem-
rég a Szuperinfóban, amelyben
jól jövedelmező, szaktudást nem
igénylő otthon végezhető szel-
lemi munkát ajánlott, Sugár Em-
ma a Rákosi útról.

Vettem a bátorságot, írtam,
annak rendje és módja szerint,
megszólítással, dátummal, tisz-
telettel - ismeretlenül is - és
aláírással, no meg válaszboríték-
kal. Tájékoztatást kértem arra az
esetre is, ha már a rengeteg
jelentkező elorozta volna előlem
a nagy lehetőséget. Szerettem
volna tudni puszta kíváncsiság-
ból, hogy mi lehet az a „csoda"
szellemi munka, melyhez semmi-
lyen szaktudás nem szükséges.

Teltek-múltak a napok, majd
egyszer csak megérkezett a vá-
lasz. Remegő kézzel szakítottam
fel a borítékomat - amit küldtem
-, melyből kihullott a saját leve-
lem! Azt hittem egy pillanatra,
hogy rosszul látok, de azután
megtaláltam a hátoldalán a vá-
laszt is: „már nem aktuális". Ez
volt odafirkantva összesen, se
megszólítás, se aláírás, se sem-
mi más! Azt hiszem, így aztán

Bp. XVI. kér. Thököly u. 18.
sz. alatti 500 m2-es termék-
bemutatásra alkalmas telek

bérbe adó!
MINTA UTÁNI ÉRTÉKESÍTÉS A
HELYSZÍNEN MEGOLDHATÓ

Érdeklődni lehet:
TAPÉTABOLT
KESZTA-KER KFT.

Bp. XVI. Thököly u. 22.
Tel: 252-1546

örök rejtély marad számomra
ama „titokzatos" tevékenység,
melyet Sugár Emma a több száz
forintot érő hirdetésben ajánlott,
és udvarias, tisztelettudó érdek-
lődésemet eképpen reagálta.

A másik sztorim se semmi, bár
az onnan való! Hogy honnan?
A feladó nem akárki, JEAN RIÓ-
IM AC, akit Európa leghíresebb
asztrológusának titulálnak, ő írt
nekem(!) névre szólóan(!), ma-
gyarul(!), hat oldalon keresztül(!),
melyben vagy hatszor fordul elő
a teljes nevem(!) kedves jelzővel
ellátva(!). Kérés nélkül, rólam
szóló tanulmány elkészítésére
kaptam ajánlatot a csillag-állás
szerinti jövőmet illetően, továbbá
egy személyre szóló meglepe-
tést is tartogat számomra, vala-
mint 1000 Ft rendkívüli kedvez-
ményt ígér, ha élek az általa kí-
nált lehetőséggel. 12 hónapos
írásos és teljes garanciát vállal
arra az esetre, ha életem az el-
következő évben egyáltalán nem
változna meg, vagy ha tévedne
az előrejelzéseivel.

Azt ugyan még nem döntöttem
el, hogy élek-e a nagy alkalom-
mal, de ha mégsem, akkor az is
örök rejtély marad számomra,
hogyan lettem kiválasztott általa,
honnan tudja, hogy engem érde-
kel-e egyáltalán az asztrológia...

Felvári Betty

l XVI. Köztársaság u. 4. |
| Videokazetta kölcsönzés l

60-150 Ft-ig
| A kiadók legújabb filmjeivel \
I Minden nap: 9-21 óráig j

Telefon: 271-4611

ALLATKLINIKA
1165 Bp. László u. 46.

Tel: 184-0488
H-P: 8-22-ig, Szo.V: 8-20-ig

Klinikai vizsgálatok
Labor: vér-, vizelet-, székletvizsgálat

Macskák FI P és Leucosis szűrése
Műszeres diagnosztika: EKG, EEG, Rgt.
Belgyógyászati, sebészeti, szülészeti
ellátás, műtétek
Veszettség elleni és egyéb védőoltás

Dr. Pesti József vezető főállatorvos
Dr. Hekker Péter állatorvos

KORREKT Nyomdaipari KFT
Ofszet és Szitanyomás

Könyvek — Prospektusok — Szórólapok
Öntapadó címkék — Ügyviteli nyomtatványok

készítését rövid határidővel vállaljuk

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

Ki ne vágyna boldogságra,
boldogabb családi életre ma-
napság? A kérdés fölösleges,
szinte banális, de ha figyelem-
be vesszük az alábbiakat, ne-
tán a cím igaz: Megszívlelendő!

Mert ugyebár a dolog onnan
indul, hogy adott egy hölgy, aki
később a feleség, majdan „az
asszony", no meg mellé rendel-
tetett egy úr, a férj, aki végül
„az ember". ^ '

KERÜLETI FÉRJEK SZÁMÁRA:
1. Udvarolsz-e még feleségednek időnként egy kis virággal,

megleped-e őt születés- és névnapjára, házassági évfordulóra
valami váratlan gyengédséggel?

2. Ügyelsz-e arra, hogy mások előtt sohase bírálgasd őt?
3. Adsz-e neki egy kis külön pénzt, hogy azt tetszése szerint

költse el?
4. Törekszel-e arra, hogy megértsd női hangulatait, hogy

átsegítsd a fáradtság, idegesség és ingerlékenység időszakain?
5. Szabadidődnek legalább a felét megosztod-e vele?
6. Tartózkodsz-e attól, hogy összehasonlítsd főztjét, háztartá-

sát anyádéval, kivéve, ha az ő javára történik?
7. Érdeklődsz-e élete, gondolatai felől, a mindennapok kérdé-

seivel kapcsolatos véleménye iránt?
8. Meg tudod-e engedni, hogy másokkal táncoljon, apró baráti

figyelmességekben részesüljön anélkül, hogy féltékeny lennél rá ?
9. Szoktad-e dicsérni őt, és csodálatodat kifejezni iránta?
10. Megköszönöd-e azokat a kis szolgálatokat, melyeket egy

gombfelvarrással, ruhád rendbentartásával, stb. tesz neked?
Minden „igen" válasz tíz pontot ér. Kerületi Tisztelt férjek! Önök

hány százalékot tesznek az asztalra?
(Folyt, köv.)

r.r\.t.

* * *Keressük - aranyozás céljából - azt a kerületi férjet, aki a fenti
kívánalmaknak minden tekintetben, és maradéktalanul megfelel.
Amennyiben ilyen férfiú jelentkezik, s felesége, családja 100%-os
minősítést ad róla, szerkesztőségünk vállalja aranyozott arcképe
elkészítését - emlékül.

Várjuk jelentkezésüket!
Szerkesztőség

NAGY HIBÁJUK ezeknek a közte-
rületi fáknak, hogy semmi érzékük a
rendszerváltás iránt. Pedig tudniuk kel-
lene, hogy a diktatúrából a demokráci-
ába történő átmenet időszakában bizo-
nyos területek jogszabályilag rendezet-
lenekké válnak. Ilyen például a fakoro-
nák ritkítása a 20 ezer voltos magasfe-
szültségű vezetékek alatt. Ez bizony az
Önkormányzat feladata lenne - ha ta-
lálna vállalkozót, aki láncfűrésszel oda-
merészkedik a csupasz magasfeszült-
ségű vezeték közelébe. Addig viszont
az ELMŰ emberei társadalmi munkában
„gallyaznak" - amikor éppen feszültség-
mentes a hálózat Az ingyen-munka
szakszerűségét pedig nem illik számon-
kérni... A fáknak türelemmel meg kelle-
ne várniuk, hogy kialakuljon valami
összhang, de ehelyett csak nőnek,
egyenesen bele a 20 ezer voltba. Meg
is érdemlik az ilyen gallyazást...!
Felvételünk a rákosszentmihályi Sarjú
utcában készült



A zene elhalkul és a népes
közönség újabb versben gyö-
nyörködhet a költő, öatta Nagy
Ida saját felolvasásában...

„A kristálytiszta ég kékjét
Még takarják a szürke, ólmos fellegek,
De a rügy már duzzadni kezd;
Áttör az élet az alvó ágak felett.

Ébredezik a természet,
Az ember is újjá éled!
Jöjj kikelet, hozd el végre
Napsugarak melegét,
Zöldelő rétek virágát,
Fütyülő rigók énekét,
Csobbanó patak kacaját,
A folyópart leheletét,
Szívünkkel együtt dobbanó
Rügyíakadás ígéretét!"

A zene felerősödik, taps, és
jön a következő vers, novella,
míg virágesővel, gratulációkkal
véget nem ér az irodalmi dél-
után. Mindegyik írás fiatalos
lendületet, életigenlést, töretlen
optimizmust sugároz...

- Mint költő fiatal is vagyok,
hiszen csak 5-6 éve foglalko-
zom versírással. Egyébként is,
mindenki annyi idős, amennyi-
nek érzi magát! Én ötven éves-
nek érzem magam, hatvanas-

nak nézek ki - mások szerint
-, de nyugodtan le lehet írni,
hogy hetvenkét éves vagyok!
Tizenhat éve mentem nyugdíj-
ba a Taurusból áruforgalmi ve-
zetőként, ezért is rendeztük ezt
az előadást az itteni nyugdíjas
klubunkban. Hogy honnan az
optimizmusom? Ez, szeren-
csére, velem született adott-
ság. Mindig derűsen néztem a
világba, minden rosszból talál-
tam kiutat. Most is tele vagyok
tervekkel, tennivalóval, bizako-
dással; ha már remény sincs,
akkor minek élni?!

- Nagyon örülök, hogy a He-
lyi Hírek ír a költői estemről,
hiszen régi szentmihályi va-
gyok. Igaz, hogy Mezőtúron
születtem, de minden nyarat
nagyszüleim Anna-telepi házá-
ban töltöttem. Ez a Csömöri út
végén kezdődött, a dombos ré-
szen és üdülőterület volt.

- A nagyapám háza volt az
első épület, szemben Kármán
Aladárnak, a Gazdasági Világ-

RECEPT PARÁDÉ
Ezzel a címmel állandó rova-

tot indítunk minden sütni-főzni
kedvelő, vállalkozó szellemű
felnőtt és gyerek számára,
nemre és korra való tekintet
nélkül. Ez utóbbi megjegyzés
azért nagyon fontos, mert
számtalan férfiember és kisko-
rú álmodott már meg szuper
recepteket, alkotott étel-ital köl-
teményeket - gondoljunk pél-
dául csak a Gundel család férfi
tagjaira! Persze ez nem azt
jelenti, hogy a hölgyek netán
háttérbe szorulnak majd, mind-
össze buzdítónak szántuk a
fentieket mindenki számára.

A recepteket a lap címére
kérjük beküldeni (1631. Bp. Pf.
6.), de nem akárhogyan. A je-
lenlegi árak ismeretében árkal-
kulációval kell ellátni, és azok
kerülnek közlésre minden hó-
napban, amelyek a legolcsób-
bak és legfinomabbak. Év vé-
gén sorsolást is tartunk majd,
négy kategóriában kívánjuk dí-
jazni a résztvevőket.

^ HELYI
5 HÍREK

Bár az idő nyári, de a zöld-
félék és gyümölcsök tekinteté-
ben ugyancsak tavasz van, az
áruk szintúgy primőr. Az alábbi
édesség viszont bárki számára
könnyen elérhető és elkészít-
hető.

GYURI-HAB
Hozzávalók: 2 tejfölös po-

hár eper (jó a törött 140 Ft-os-
ból is 1/4 kg az újpalotai piac-
ról), 15 dkg porcukor, és 1
tojásfehérje.

Az összes hozzávalót (a
gyümölcsöt gondosan meg-
mosva) habverésre alkalmas
tálba tesszük és keményes
habbá verjük. Kb. 6 pohárba
adagoljuk, tetejét díszíthetjük
1-1 szem kihagyott gyümölcs-
csel.

Ára: eper 35 Ft, cukor 19 Ft,
tojás 4 Ft, Összesen 58 Ft.

Hűtőben tárolva másnap is
fogyasztható. Eper helyett ké-
szülhet bármilyen, 8-10 evőka-
nálnyi lekvárból is; később mál-
nából, meggyből, barackból, de
akár reszelt almából is.

(A mű neve pedig azért Gyu-
ri-hab, mert a mi családunkban
6 éves kora óta ezt a nyalánk-
ságot mindig Ő készíti.) (B)

lap főszerkesztőjének az öthol-
das kertje (nagy házat vittek,
két fürdőmedencéjük volt, sár-
ga hintő, s Gyula bácsi volt az
egyenruhás kocsisuk). Mellette
állt a híres Czája Cirkusz tulaj-
donosának a nyaralója. A kör-
nyéken én voltam az egyedüli
lány, csupa fiúbarátaim voltak.
A Szitásban halat fogtunk, fü-
rödni a József utcai melegvizes
strandra, meg Cinkotára jár-
tunk.

- Akkoriban sok, hangulatos
kisvendéglő volt erre, ezekben
rendszeresen rendeztek dél-
utáni táncmulatságokat: névna-
pok, húsvét, karácsony, far-
sang alkalmából. Azt hiszem,
csak az Ilona-kert van ma már
meg, de a társaság már más!
Régen külön rendezőgárda vi-
gyázta a fiatalok mulatságait,
részeg ember be nem mehe-
tett!

- Mikor írt először verset?
- Még középiskolás korom-

ban. Mezőtúron a gróf Teleky
Blanka leánylíceumba jártam
és az ottani önképzőkörben ír-
tam verseket, novellákat és elő
is adtam őket! Aztán 1935-ben
felköltöztünk Szentmihályra,
hogy közel legyünk idős nagy-
szüléimhez. Apám föladta a
mezőtúri fodrászműhelyt, Pes-
ten nem kapott állást, csak a
Ruggyantában, fizikai munkás-
ként. Én elvégeztem a keres-
kedelmit (német-magyar leve-
lezés, gépírás, stb), de akkor
nehéz idők jártak, nem tudtam
elhelyezkedni. Végül apám be-
vitt a gyárba, fél évig a szövet-
kenőben dolgoztam, majd fel-
kerülhettem a bérelszá-
molásba, s így tovább. Férjhez
mentem: gyerek, háztartás,
munka, megélhetés... nem volt
időm az irogatásra. Most, hogy
nyugdíjas vagyok, igyekszem
bepótolni a mulasztottakat!

HÖLGYEM - URAM!! 10 éve itt va-
gyok! Ön még nem járt nálam?!
MÁRKÁS ÓRÁK NAGY VÁ*

LASZTÉKBAN, JÓTÁLLÁSSAL
KVARTZ SZERKEZETEK beépítése

javíthatatlannak hitt órákba, jótállással

GRÁCZL TAMÁS ^
ÓRA-AJÁNDÉK BOLT J

Szabadföld u. 17.
Cinkotai Szolgáltatóház

Óraszíjak,fémcsatok, elemcsere
E hirdetés bemutatójának

10% kedvezmény!

- Hogyan születnek a ver-
sek, mi adja az ötletet?

- A témát maga az élet adja.
Minden, ami örömet, bánatot
okoz, vagy felbosszant: addig
nem nyugszom, míg vers nem
születik belőle. Általában éjjel
jönnek a gondolatok, ilyenkor a
sötétben - hogy másokat ne
zavarjak villanygyújtással - le-
jegyzetelem a verset, s más-
nap kidolgozom.

- Hol jelent meg eddig költe-
ménye?

- 1990-ben megalakult az
amatőr költők, írók szövetsége,
az AKISZ, melynek a tagja va-
gyok. Rendszeresen kiadják a
Kristály című irodalmi folyóira-
tot, amelyben gyakran publiká-
lok. A közforgalomban is kap-
ható volt a Százak antológiája,
ebben két versem szerepelt.
Több művemet megzenésítet-
ték, az egyik leikerült Koós Já-
nos nótalemezére is!

- Mi az örök fiatalság titka?
- A sport és a jó hangulat!

Régebben síztem, úsztam, te-
niszeztem, de ma is szívesen
kirándulok. Jól érzem magam
a bőrömben! A jó hangulatot a
nyugodt családi élet, a baráti
kör adják. Ha éppen nem írok
verset, olvasom a kedvencei-
met: Goethe, Arany, Petőfi, Vil-
lon műveit. Barátaimmal min-
den héten kártyanapot tartunk:
amerikai romi!

Kedvenc időtöltésem a rejt-
vényfejtés, mindet megfejtem,
ami a kezem ügyébe kerül.
Rendszeres megfejtője vagyok
a Helyi Hírek rejtvényeinek is:
a februárira beküldött megfej-
tésemre ajándékcsomagot sor-
soltak ki nekem, ezúton is kö-
szönöm.

- Mi is köszönjük e beszél-
getést, jó egészséget és továb-
bi sikert kívánunk a költészet
területén!

Tóth János István

L&N Betéti Társaság
1162. Bp. Timur u. 48.

Épületgépészeti
tervezés, kivitelezés

ALPIIACÁIV-BARBI
műanyag víz- és fűtési

csőrendszer, HL elemek
nagyker áron



Szivárvány híradó '93
A kerületi Szivárvány Gyermekszínpad Alapítvány
célkitűzéseinek megfelelően az idén a következő

előadásokat tartotta gyermekeknek - felnőtteknek
Januárban két előadás volt a

Világ moziban Tátika Házibuli
címen, melyen több kerületi is-
kola vállalkozó kedvű diákjai
táncoltak össze kis Bonifácot
maguknak, a nézők pedig 6 db
kisorsolt övtáskával gazdagod-
tak.

Márciusban a Wekerlei
Gyermekház két teltháza tap-
solta végig a Pofon című zenés
mesejátékot.

Áprilisban a Nagyigmándi
Művelődési Ház lelkes közön-
sége előtt Mini-Tini Show-t ad-
tak elő.

Május 1-é a hármashatárhe-
gyi nagy majálison voltak ven-
dégművészek egy órás zenés
műsorral.

Május 2-án a kerületi majá-
lison az Erzsébet ligeti nagy
színházban tapsolhatott a kö-
zönség a Szivárványnak.

'Újdonság a VÉNUSZ Szalonban!}
Műkörömépítés, Sminktetoválás:

v szem- és szájkontúr

- Gépi helyi fogyasztás
- Mellemelés, terhességi

csíkok eredményes kezelése
- Arc- és testránctalanítás
- Bronzárium

Sashalom, J a n o v e t z M. u. 1
TELEFON: 271-14-47

V - E - N - U - S - Z —

AUTÓ-KONTI
A u t ó s b o l t
Cinkota, Cinke u. 2.

A cinkotai HÉV megállóval szemben
Telefon: 18-33-305

Nyitva: H-P 8-16,30-ig
IFA, BARKAS, ZUK,

TRABANT, LADA, WART-
BURG, SKODA, DACIA

BÉTA szerszámok
Garázsipari berendezések

Május 28-án - amire nagyon
büszkék - a Jókai Mór általá-
nos iskolában adnak gyermek-
napi műsort a kicsiknek.

Május 29-én a Világ moziban
a Tamási Áron általános iskola
jótékonységi előadására bizto-
sítják a szerény technikát, és
tíz percben fel is lépnek.

Május 30-án a városligeti
Hősök tere mellett, a Dózsa
György úton szabadtéri szín-
padon szerepelnek, melyre ke-
rületünk kíváncsi gyerkeit sze-
retettel várják.

Többen voltak láthatók a TV
Fekete-fehér és a Zenés Hús-
vét című műsorokban, valamint
hatan kerültek kiválasztásra a
Nagy Károly c. angol-magyar
film szerepeire (több ezer forin-
tos napi gázsi mellett), de
szinkronizálnak, és TV-reklám
hangként is hallhatók.

Vidáman mondhatják el ma-
gukról: Mi nem unatkozunk!

FENYŐ FŰRÉSZÁRU
ÉS EGYÉB

ÉPÍTŐANYAGOK
Cinkota, Cinke u. 2.

(a cinkotai HÉV megállóval szemben)
Telefon: 18-30-991

NYITVATARTÁS
H-P: 8,30-16
Szó: 8 -11,30

MEGNYÍLT!

JH&1H AUTÓBONTÓ
- keleti autók vétele bontásra
- bontott alkatrészek

értékesítése
NYITVA H-P: 9-17 óráig

M&M Csömör,
Szabadság u. 28.

Dr. Stehlich Gábor
BŐR- ÉS NEMIGYÓGYÁSZ

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

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

Nyaralási lehetőségek
és szabadidő programok

A Pedagógiai Szolgáltató Csoport az idén is biztosítja gyer-
mekeinknek a kedvezményes nyaralási lehetőséget
DOMONYVÖLGYBEN:

VI. 19-27-ig Kézmőves tábor
VII. 27-VIII. 2-ig Természetbúvár tábor formájában.
Részvételi díj mindösszesen 3500 Ft 9 napra teljes ellátással,

utazási költséggel, programokkal együtt.
Jelentkezni előzetesen a 271-2818 telefonszámon lehet mun-

kaidőben a PSZCS-nél.

A János utcai napközis tábor is szeretettel és szuper
programokkal várja a szünidős diákokat bármilyen időtartamra
VI. 14-VIII. 27-ig.

Napi térítési díj 64 Ft, melyért reggeli, ebéd, és uzsonna jár.
Befizetni az első három hétre az iskolákban lehet, egyébként

a helyszínen XVI. János u. 141-153. címen a tábor gazdasági
vezetőjénél.

Bővebb tájékoztatás céljából megkereshető a PSZCS a 271-
2818 telefonon.

»** »«» *»» «í»

Indián nyár lesz VIII. 19.-23-ig minden nap a XVI. Veres P. u.
157. szám alatti Gyermek és Ifjúsági Házban. Öt napra bárki
rézbőrűvé válhat ott, és elsajátíthatja az indiánok szokásait,
viseletét, játékait.

Szőhet hajpántot, készíthet tollas fejdíszt, késtokot, ékszere-
ket, tarsolyt és agyagedényeket. A részvétel ingyenes!

1993. április 28-án a Peda-
gógiai Szolgáltató Csoport és a
Történelem Munkaközösség
szervezésében a kerület iskolái
várostörténeti tanulmányi vetél-
kedőn vettek részt. A mintegy
90 gyerek részvételével lezaj-
lott verseny Budapest legszebb
részeit foglalta magában (Vö-
rösmarty tér, Operaház, Okto-
gon, Hősök tere, Vajdahunyad
vára).

Végeredmény:
1. Centenáriumi Általános és
Szakiskola l.
Koponyás Regina, Csáki Ger-
gely, Zöldi Viktor, Kodolányi Já-
nos

2. Centenáriumi Általános és
Szakiskola
Gyimesi Zsuzsanna, Földesi
Dóra, Horváth Anett, Juhász
Alexandra

Petőfi kerti T: 271-2059
BARKÁCSBOLT

XVI. Újszász u. 95.
(Papír utcai megálló)

Szeg, csavar, tipli, popszegecs, épület-
es bútorvasalás, barkácsfaáru, elektró-
da, kefe, ecset, kerti- és kéziszerszám,

kerítésfonat, rostaszövet, stb.
Nyitva: H-P 8,30-17,30 Szó: 8-13-ig

Klubtagoknak /- r»*
árengedmény! ( TWC

Felkészítő tanár: Bugán Elemér-
né
3. Hősök Fasora u. Általános Is-
kola II.
Németh Balázs, Koppány Ger-
gely, Szánthó Barna, Nagy Mel-
inda
4. Hősök Fasora u. Általános Is-
kola l.
Tóbiás Tekla, Tóth Orsolya, Frics
Mónika, Stahl Georgina
Felkészítő tanárok: Arany Ildikó,
Rácz Gabriella
5. Táncsics Mihály 12 évfolya-
mos Iskola II.
Nagy Viktória, Papek Tímea,
Sarkadi Beáta, Farkas Péter,
Nagy Katalin
Felkészítő tanár: MayerEndréné
6. Táncsics Mihály 12 évfolyam
Iskola l.
Fáy Katinka, Farkas Krisztina,
Palotai Péter, Salamon Éva,
Sántha Gergely
Felkészítő tanár: Erdősi István
7. Jókai Mór Általános Iskola l.
Csuka Dániel, Nagy Miklós, Pak-
sa Krisztina, Szlauko Mariann
Felkészítő tanárok: Gubek Ist-
vánné, Székely Istvánná

A verseny minden résztve-
vőjének és helyezettjeinek gra-
tulálunk!

Vass Vilmos
kerületi munkaközösségvezető



ÁLLATI DOLGOK

A kutyák, macskák
nemi működése I.

Tavasz lévén - aktuális téma
a kedvtelésből tartott kisállataink
nemi működése.

A kutya és a macska nemi
funkciójának ritmusa különbözik
egyéb háziállatok ciklusától.

A macskák 3-4 hetenként ivar-
zanak, termékenyülésük - szülés
- esetén is évente 3-4 alkalom-
mal. A peteérés a párzás kivál-
totta idegi izgalom hatására kö-
vetkezik be (indukált peteérés).

Az enyhe nemi szervi duzza-
natot (oedemát) csekély mennyi-
ségű véres, sávos kifolyás kíséri.
Feltűnőbbek az ivarzás idegi, vi-
selkedési jelei. Az állatok tulaj-
donságai megváltoznak, elkóbo-
rolnak, a lakásban tartottak pedig
4-5 napon át szokatlan hangot
hallatnak és hemperegnek.

A nőstény kutya 7-9 hónapos
korban, az első tüzeléskor válik
ivaréretté. A tenyésztésbe vétel-
hez szükséges fejlettséget, a te-
nyészérettséget azonban csak a
harmadik ivarzás idejére éri el.

Ivarzás általában évente két-
szer, 6 hónapos időközben,
leggyakrabban tavasszal és
ősszel, szezonálisan jelentkezik.
A két ivarzás közötti időtartam
egyes egyedekre jellemző, tehát
azonos ritmusban ismétlődik. Kis
testű fajtákban előfordul a négy-
havonkénti, nagy testűekben pe-
dig az évente egyszeri ivarzás. A
tüzelést a fajta, a kor, a tápláltság
és a környezeti tényezők módo-
síthatják.

A párosodási időszak előtt a
vulva (külső szeméremtest) meg-
duzzad és kipirul, a hüvelyből pár
csepp élénkvörös színű vér
cseppen. Ezt követően 5-6 na-
pon át véres, vörhenyes színű,
majd egyre hígabb, sávos vála-
dék ürül. Ez jellemző illatánál (fe-
romonhatás)fogva a hím kutyák-
ra vonzó hatást gyakorol.

Az említett napok után a szí-
nes váladékfolyás megszűnik, a
helyét nyálkás váladék foglalja el,
amely már jelzi a közeledő páro-
sodás idejét. Ekkor a külső nemi
szervek duzzanata némileg
csökken. Az ivarzó állat magatar-
tása és étvágya is megváltozik,
ingerlékennyé válik. Minden
hangra, ingerre figyel, és a 9-12.
napokon a párkeresési ösztöntől
űzve a hímet keresi. Ha módjá-
ban áll, elkóborol és tűri a befe-
dezést.

Az ivarzás megállapításához
szükség lehet a hüvely vizsgála-
tára és a méh hasfalon át való
tapintására. A párosodás gyor-
sítja a tüszők érését és fölrepe-
dését, ezért célszerű azt 24-36
óra múlva megismételni. Ha az
állat nem tűri az ismételt fede-
zést, védekezik, ezzel jelzi az
érett pete jelenlétét. Ekkor a kül-
ső nemi szervek oedémája csök-
ken, a nyálkás váladék gyorsan
megszűnik, de néha előfordul,
hogy a párosodást követően a
hüvelyből pár napig újra véres
váladék ürül. A váladék a bővérű
méhből származik, nem szól a
fogamzás ellen, mert a megter-
mékenyített petesejtek 7-10 na-
pig a petevezetőben vándorol-
nak.

A macskák vemhessége 59
napig, a kutyáké 63 napig tart és
ha minden simán ment, élvezhet-
jük az újszülöttek adta élménye-
ket. Na, de erről majd legköze-
lebb.

Házi Állatorvosi Szolgálat
Dr. Lukács Zoltán

VÁLLALKOZÓK
ÍRÓGÉPSZERVIZ, javítás rövid határidő-
vel, garanciával. Ladi Tamás,XVI. Csömöri
u. 124. (József utcánál)

SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉ-
SE, házhozszállítással szombat-vasárnap
is. Tel: 271-6017

EGÉSZ ÉVBEN NYEREMÉNYAKCIÓ a Já-
nos utcai Állattartók boltjában. Vásárlása
ellenében kapott nyugta sorszáma havonta
sorsoláson vesz részt. l. díj: 1000 Ft, II. díj:
600 Ft, III. díj: 400 Ft értékű utalvány bár-
mely, nálunk kapható termékre: táp, ter-
mény; kutya, macska, díszhal, madár ele-
ség; felszerelés. Ezen felül Karácsonykor
ajándéksorsolást tartunk az egész évi sor-
számokból. Bp. XVI. Rsztm, János u. 14.
Tel: 271-4122, nyitva: 9-18-ig, szombaton
9-13-ig
ÁPRILISI NYERŐSZÁMOK:
1.0075071
2.0119703
3.0109344

DIVATSZABÓSÁG ÉS AJÁNDÉKBOLT
Cinkotán. Bp. 1164 Szabadföld u. 17. Női,
férfi, gyermek ruházati termékek árusítása
és készítése. Hozott anyagból rendeltruha-
varrás. Gyorsjavítás: szűkítés, bővítés,
zippzár-csere. További ajánlatunk: divatos
kötött kosztüm, tunika, pulóver, kardigán,
férfi, női és gyermek méretben, bizsuk,
pólók és divatkellékek, bőr autóstáska,
ajándéktárgyak értékesítése. Mérsékelt
árak! Színvonalas kiszolgálás! NYITVA:
H-P11-17-ig

ÁLLATI APRÓK

KÉTHÓNAPOS Perzsa lánycicák (fekete-
fehér foltosak) szerető gazdára várnak fél-
áron. Tel: 271-2368

FAJTATISZTA kuvasz kölykök - április 7-
én születtek - kedvezményes áron, kertes
házban gazdit keresnek. Tel: 271-4037

MACSKABARÁTOK FIGYELEM! FEKETE
KISCICÁK (kan) június végén ingyen elvi-
hetők. Cím: Bp. XVI. Géza u. 48.

SZAK-OKLEVELES KUTYAKOZMETI-
KUS (nagy gyakorlattal) mindenfajta kutyá-
hoz, cicához házhoz megy (hétvégért is).
Kiállításra is szakszerűen felkészít. Tel:
1-21-6826,9-19-ig

MINDEN VASÁRNAP kiscicák és kutyák
várnak szerető gazdára Budán, a Rácz
fürdőnél 10-től 12-ig. (7-es vagy 78-as
autóbusszal az Erzsébet híd után az első
megálló.)

NEM HAGYHATJA állatait éhen veszni,
jöjjön hozzánk termény-husit venni és nyer-
ni! TÁP-TERMÉNY Üzlet, házhozszállítás
telefonos megrendelésre is * Kutya-Macs-
ka eledel * Díszhal-Madár eleség * Állatok
adás-vétel és csere közvetítése * Élő-,
száraz-, selyemvirág, ajándék * Új nyitva:
hétköznap 9-18-ig, szombaton 9-13-ig. Bp.
XVI. Rsztm. János u. 14. Tel: 271-4122

KAUKÁZUSI! FEDEZTETÉSRE AJÁN-
LOM többszörösen kitűnő R. CAC, R. CA-

CIB, tenyész-szemlézett, fekete-szürke
hosszú szőrű, nagytestű fiatal kaukázusi
kanomat. XVI. Baross u. 240. (a Szlovák
útról) Tel: 251-1846

A BOROSTYÁN CSILLAG Írszetter kennel
nem csupán tenyészet, hanem egy nagy
család. Információ, fedeztetés, kiskutyák
eladók illetve elójegyezhetek egész évben.
Tel: 266-2755, dr. Sasvári Mária

SARPLANINAC (Jugoszláv Farkasölő)
kölykök olcsón eladók! Kiváló házőrző fajta!
Schmidt József 1162 Bp. György u. 13.

TÖRZSKÖNYVEZETT BERNÁTHEGYI
kiskutyák ég ész évben eladók, fizetési ked-
vezménnyel is (részletre). Különböző vér-
vonalból előjegyzést felveszünk bernáthe-
gyi hosszú és rövidszőrű kan fedez sport-
társi áron és kölykökért is. Jó vérvonalúak.
Megtekinthetők egész nap: Mózsik Jó-
zsefné, 1161 Rsztm. Gusztáv utca 44.

HORGÁSZCIKK
DÍSZÁLLAT

KERESKEDÉS

Veres P. u: 108.

CÉGTÁBLÁK készítése autóra, kirakatra,
egyéb dekorációs munkák vállalása rövid
határidőre. XVI. (Sashalom) Veres P. u.
17/B. Tel: 271-0252

TÖBBFÉLE betűtípusból a legmodernebb
technikával cégeknek és magánmegrende-
lőknek vállaljuk: gépelést számítógépes
szövegszerkesztővel, céges papírok és ka-
paci tás-felajánlások,diplomamunkákésta-
nulmányok készítését, kis és nagy példány-
számban. Tel: 271-4502

KÖZPONTI FŰTÉS, gáz-, vízszerelés réz-
csővel is, anyagbeszerzéssel, tervezéssel.
Tel/Fax: 2-715-679

FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok.
Feind Ferenc, tel: 163-4657

HÁZIAS ÉTELEK a Lámpás Kisvendéglő-
ben! Előfizetéses étkezés, rendezvények
25 főig. Rsztm. Köztársaság u. 2. (a Rákosi
útnál) Tel: 271 -58-55 Nyitva: H-P10-21 órá-
ig, Szombaton 10-16 óráig. Vasárnap zár-
va! Rendezvény esetén a nyitvatartás meg-
egyezés szerint.

REKLÁMFOTÓ készítés! Naptár készítés-
Star Hollywood Reklámfotó stúdió. Tel:
271-56-99

PAPÍR-ÍRÓSZER-nyomtatvány -
iratmásolás gyorsan, kedvező ára-
kon csak nálunk. 1165 Mföld. Bö-
kényföldi út 6. Nyitva hétköznapo-
kon 7,30-17-ig

UTÁNFUTÓ ÉS TRÉLERKÖLCSÖNZÉS!
Nyitott és ponyvás, vámzárazható utánfu-
tók, különböző teherbírású és méretű tréle-
rek bérelhetők: Bp. XVI. Baross u. 240. (a
Szlovák útról nyílik) Tel: 251-1846 Nyitva
8-18-ig.

MOLNÁR AUTÓSISKOLA júniusi
tanfolyama 1-én, kedden 16,30-kor
indul a XVI. M.föld, Táncsics Mihály
úti általános iskolában. Jelentkezés
a helyszínen, vagy a 27-12-126 te-
lefonon. Sikertelen elméleti vizsga
esetén a pótvizsgadíjat az iskola fi-
zeti. Elméleti tandíj: 3000 Ft. Gya-
korlati óradíj: 400 Ft.

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

FELÍCIA esküvői ruhakölcsönző ismét
megnyílt a kerületben! Igen kedvező árak-
kal kölcsönözhetők, illetve vásárolhatók
menyasszonyi és alkalmi ruhák, valamint
kiegészítők. Menyasszonyi ruhák már 7
ezer forinttól bérelhetők. Tel: 271 -56-99

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, laká-
sok teljes felújítása - határidőre, garanciá-
val. Referenciamunka megtekinthető! Tel:
11-25-509

KREPP ÉS PAMUT ÁGYNEMŰK, frotír tö-
rülközők, fürdőlepedők, pamut hálóingekés
pizsamák, tapéták, tisztító és illatszerek,
stb. OLCSÓ ÁRAK! E+GYgmk, XVI. Já-
vorfa u. 128. (a Csömöri útnál), NYITVA:
H-P 13-18-ig, Szombaton 9-13-ig

REDŐNY - RELUXA - harmonikaajtó -
szalagfüggöny,roletta, védőrács készítése,



javítása. Rácz Bálint, Mátyásföld, 1165 Hu-
nyadváru.64.Tel:271-2498

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

P Á L V Ö L G Y I T I B O R
FOTÓ - VIDEÓ - HIFI,
ii6l Bp. Csömöri u. 80. Tel:

2-71-40-17 Igazolványkép azonnal! Nyitva:
H-Szo-ig 10-20-ig. 12,30-tól 15 óráig zárva!

AJÁNDÉKTÁRGYAK, KOLONIÁL KISBÚ-
TOROK és sok minden más a Csömöri út
80. Üzletközpont tetőterében, a Lakberen-
dezési boltban.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, GÁZKÉSZÜ-
LÉK JAVÍTÁS, csőrepedés megszüntetés,
lakásfelújítás, WC-tartály javítás, csere, gáz-
vízmelegítő, gáztűzhely javítása, cirkó, gáz-
kazán karbantartása. XVI. Albán utca 24. (a
sashalmi piactól 100 méterre), Kovács Attila
Tel: 271-04-55 (üzenetrögzítővel)

HA CSOMAGOLÁSI GONDJAI VANNAK,
keressen bizalommal, mi megoldjuk! Külön-
féle csomagológépek készítését vállaljuk:
vákumformázó, zacskókészítő, zsugorfóli-
ás csomagoló valamint mérleges adagoló
gépekre. Bércsomagolást is vállalunk. Pu-
ma Bridge Bt. 1162 Bp. Budapesti út 116.
Tel: 271-1490

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatorna tisztítás
és karbantartás mindennap 271 -45-25 Mar-
csányi László 1162 Attila u. 95.

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
ELŐFIZETÉSES ÉTKEZÉS

MBC Discont kártyára
20% kedvezmény!

REDŐNY-RELUXA készítés és javítás rö-
vid határidővel, garanciával. Tel: 189-5440

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

Gumi-S-arok BARUM abroncs árak:
165x13 2980 Ft, 165/70x13 2930 Ft,
155x13 2750 Ft, 145x13 2600 Ft. XVI. Ve-
res Péter u. 23/A. Telefon: 271-0245

SZÓRÓLAP, NÉVJEGY, levélpapír,
boríték, meghívó, prospektus, önta-
padó cimke, egyéb reklámanyagok,
egyedi nyomtatványok - 2 napos
határidővel, kis példányszámban is!
HERMINA GYORS-NYOMDA, Bp.
XVI. Hermina u. 16. (a Centenáriumi
lakótelep mellett, a János utcánál)
Tel: 271-5919 NYITVA: hétközna-
pokon 10-12-igés 16-18-ig

MEG BÍZHATÓ KŐMŰVESMESTER vállal-
ja új épületek teljeskörű kivitelezését, sza-
kipari munkákkal együtt. Sarkadi kőműves-
mester, 1162 Árpádföld, Timur u. 95. Tel:
1643-711 (üzenet)

TRANSZPORTBETON, beton és műkőe-
lem, gyöngykavics felületű járdalapok vala-
mint egyedi beton és műkő termékek gyár-
tása megrendelhető. Tremix Kft. XVI. Já-
vorfau. 8. Tel: 2510-378

ÉPÍTŐANYAGOK: PILLMAYER, XVI. Csö-
möri u. 240. Tel: 16-33-306

KONTÉNERES SITTSZÁLÜTÁS és önra-
kodó daruskocsi megrendelhető. Tel: 16-
42-992

HAZTARTASIGEP, TV-VIDEÓ
szerviz, hűtőgép, fagyasztó, boyler,
mosógép és kisgép javítása minden
nap (vasárnap kivételével). Címbe-
jelentés 9-18-ig Tel: 271-71-37
Nagy Gábor, XVI. Baross Gábor u.
20. és Gabula András XVI. Árpád-
föld sor 25. (Tel: 271-21-53)

KORSZERŰ LAKÓHÁZAK tervezése.
Csizmadia Zoltán oki. építész, 1164 Buda-
pest (Cinkota), Locsoló u. 1.

TETŐTEREK TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, ja-
vítása, szigetelése, kivitelezése kulcsáta-
dásig anyaggal együtt. Telefon: 121-1664
Kovács Erika 1162 Bp. Akácfa u. 62.

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

Olcsóbban építkezhet,
ha nálunk vesz

CEMENTET, OLTOTT MESZET.
Télen is — jó minőség —

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

Kerületieknek szállítási kedvezmény

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

Viszonteladóknak árkedvezmény!

Telefon: 271-5993,164-3579

AZ ÚJ SULI ALAPÍTVÁNYI ISKOLA FELHÍVÁSA

Kedves Szülők!
Az Új Suli alapítványi iskola

felvételt hirdet 6. életévüket be-
töltött gyermekek számára. Az
iskolában felkészítő „nulladikos"
és fejlesztő elsős, másodikos,
harmadikos kiscsoportokban
(kb. 15 fős osztályokban) folyik
az - egyedi tanterv és pedagó-
giai program szerinti - oktatás.

A program végrehajtása során
egyénre szabott foglalkozásokon
sajátíthatják el a tanulók az első
osztályos követelményeket, de
ennek elérése nem kötelező a
felkészítő „0" évfolyamon. A
gyermekek felszabadultabban,

vidámabban, jobb kedvvel vé-
gezhetik a napi tennivalókat, ku-
darcok nélkül biztosabb alapok-
kal folytathatják később tanul-
mányaikat a fejlesztő osztályok-
ban.

Jelentkezni lehet az iskola je-
lenlegi helyén (Budapest, XIV.
kér. Kantomé sétány 9.) Szabó
Erika programigazgatónál. Fel-
vételi: 1993. június 1-6. között,
ugyanitt.
Az alapítványról, illetve az alapít-
ványi iskoláról további informáci-
ót nyújt Antal János alapítványi
képviselő. (Telefon: 1666-399)

H - ff APRÓ

Lakás, ingatlan

ELADÓ 3 szoba összközműves, összkom-
fortos, garázsos telefonos családi ház.
Esetleg Centenáriumi lakótelepi lakást II.
emeletig beszámítok. Irányár: 6 millió forint.
Telefon: 271-67-96

HA MÁR NAGY ÖNNEK a családi háza, ha
gond a kerttel való törődés, az ezekkel járó
költségek, cseréljen velem! Rákosszentmi-
hály csendes, legszebb részén egy 45
nm-es összkomfortos kertes házrész ne-
künk már kicsi. Érdeklődni: 17 óra után.
Huszkáék, Szatmár u. 35.

ZUGLÓ HATÁRÁBAN (XVI. Bercsényi u.)
áron alul sürgősen eladó új 3 szintes csa-
ládi ház 8 millió Ft-ért. 100 nm-es pincéje

^AKKUMULÁTOR
SZAKÜZLET

Gépkocsi és motorkerékpár akkumulá-
torok, 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

bármilyen üzleti vállalkozásra alkalmas.
Telefon: 06/27-342-463

VESZEK A XVI. KERÜLETBEN 2,5 szobás
vagy 2 szoba hallos kertes házat, 1 szobás
lakható melléképülettel. Tel: 271-3464.

MÁTYÁSFÖLDRE ELCSERÉLEM 52 nm-
es szövetkezeti lakásom és lovasberényi
600 n-öles panorámás telkem, egy kis te-
lekkel rendelkező családi házra. Érdeklődni
egész nap. (Sashalom is érdekel) Szabari
László Jókai Itp. Enikő u. 6. IV/9.

MÁTYÁSFÖLDI ikerben épült, de teljesen
szeparált 2 különbejáratú lakásból álló 150
n-öl telek tehermentesen, telefon az utcá-
ban, csatorna folyamatban, kisebb tataro-
zást igényel eladó, vagy 1,5-2 szoba össz-
komfortos lakótelepi lakásra+kp-re cserél-
hető, özv. Konczerné Bp. III. Szentendrei
út 28.1.1.

ÖRÖKLAKÁS 54 nm II. emeleti déli fekvé-
sű eladó, vagy hosszú távra kiadó. Érdek-
lődni lehet egész nap XVI. Géza u. 60.

XVIII. KERÜLETBEN, Lakatos lakótelepen
eladó egy 2 és fél szobás, 58 nm-es,
tehermentes, telefonos, földszinti lakás.
Irányár: 2,2 millió Ft. XVI. kerületi kis ha-

fTELP
271-
69-

L 04 J

KUTYA - MACSKA
ABC - Kozmetika

Csak bejelentkezésre!
XVI. Baross G. u. 21.

>BUCK DECKER
@DEWALT,

Gépek, tartozékok széles választéka
Tel/Fax: |̂ EUROGÉP KFT
271-0014 J 1163 Bp sashalmi sétány 26.

litilüíihüső liarkácsgépek kedvezményes vására
amíg a készlet tart!
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zas ingatlan, vagy Centenáriumi lakótelepi
2 szobás lakás cseréje is érdekel (ráfizetés
nélkül). Érdeklődni személyesen XVI. Her-
mina út 24. (bármikor)

ELADÓ a XVI. kerületben 202 n-öles épí-
tési telek 90 nm-es műhellyel, víz, villany,
csatorna van, gáz a telek előtt. Érdeklődni
a 2-714-688 telefonon naponta 9-18-ig.

ELADOM az Örs vezér terénél lévő 2,5
szobés öröklakásom és Dunafüreden két-
szobás kertes házam. Tel: 1647-925, az
esti órákban

SZILASLIGETI HÉV állomástól 5 percre
társasház emeleti része 4 szobás-t-tetótéri
garzon (200 nm) gáz, telefon, parabola,
garázs-pince 100?? eladó. XVI. kerületben
2 lakásra elcserélem Centenáriumi vagy
Jókai lakótelepen. Kiss József 2144 Kere-
pestarcsa, Babits u. 19.

KEREPESTARCSÁN (kórház mellett) 220
n-öl telek eladó. Érdeklődni: Jósvai István-
né, XVI. István király út 45.

KÉT CSALÁDNAK (üzletnek) alkalmas ház
jó közlekedéssel eladó Újszász utcában.
XVI. kerületi 2+2 szobás lakást beszámí-
tok. Frohmann Gyula Bp. 1165 Mátyásföld,
Újszász u. 71.

5 MILLIÓ KÖRÜLI értékű házat vagy lakást
keresek belvárosi szép, utcai, telefonos, 2
szoba komfortos önkormányzati beszámí-
tásával. Telefon: 111-5365

LAKÁSCSERE! Adok: az Örs vezér terénél
2,5 szobás, IX. emeleti öröklakást, és két-
szobás dunafüredi kertes házat. Kérek: a
XVI. kerületben 2,5 szobás családi házat,
1 szobás lakható melléképülettel. Dr. Ma-
rosvölgyi, XIV. Kerepesi u. 90. IX. em. Tel.
este: 164-7925 vagy 271-3464

ELCSERÉLEMXXI. kér. Csepeli HÉV-állo-
máshoz öt prcre lévő 2 szoba összkomfor-
tos, 55 nm-es, frissen felújított, nagy vilá-
gos konyhás, külön bejáratú szobákkal,
parkra néző, csendes, déli fekvésű, III.
emeleti tehermentes öröklakásomat. A ház
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négyemeletes, szintenként 3 lakással. Ké-
rek Örs vezér teréhez közeli, Egyenes u.
környéki vagy a Jókai úti lakótelepi 3 szoba
összkomfortos, erkélyes, IMII. emeleti te-
hermentes öröklakást. Kizárólag négyeme-
letes házban, csendes helyen. Kp. ráfize-
tést adok. Érdeklődni lehet 9-15 óráig: 1-
184-840/13-48 mellék

BALATONAKARATTYÁN közvetlen víz-
parti nyaraló 21 millió Ft-ért eladó. Telefon:
2-710-548

BUDAPESTTŐL 60 KM-RE Tápiószent-
mártonban, gyógyfürdőtől 200 m-re 73 nm-
es kétszintes nyaraló eladó. Irányár:
1,600.000 Ft. Paulikné reggel 8-12-ig 20-
25-788

BICSKÉN ELADÓ emeletes hétvégi ház
230 n-öles telken, 10x4 méteres pincével,
1 millió forintért. Villany, víz, kövesút van.
Érd: 1162 Rákosszentmihály, Mátyás király
út 72.

VERESEGYHÁZA üdülő területén eladó
125 n-öl E/32 típusú faházzal, víz, villany,
telefon, horgásztóhoz közel. Érdeklődni az
esti órákban Polyák 17-80-878

SÓSKÚT-ÖREGHEGYEN eladó 600 n-
öles telek egyben, vagy két részre osztva
(250 n-öl-350 n-öl) összesen 600.000 Ft-
ért. Érdeklődni: Poles 1162 Bp. Muzsika u.
67. vagy Halász 2049 Diósd Nóra u. 19.

ÉPÍTÉSI TELKET vennék, esetleg házzal,
dr. Vass Balázs 252-79-67

ELADÓ SZENTGYÖRGYVÁRON Hévíztől
7 km-re 1100 n méter, szántóföld. Fele
erdő, faház van rajta. Irányár: 450 ezer Ft.
Góczi István Mátyás király u. 33.1162

ELADÓ Budapesthez közel, Kókán 400
n-öles zártkert. Rövid tenyészidejű cseme-
ge kukoricával elvetve. Hajdú Béla 1161
Csömöri u. 125.

LAKÁST BÉRELNÉK 2-3 szobáig, telefo-
nost a Centenáriumi lakótelepen. Telefon:
1-604-487,271-6215

FIATAL ÉRTELMISÉGI pár bútorozott, fő-
bérlő nélküli egy szobás lakást bérelne
hosszú távra. Érdeklődni: Princinger Enikő
252-9666/1469 mellék. Reggel 6,30-14,30-
ig vagy 1158 Bp. Frankovics M. u. 51.
IV.em. 18.

ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötnénk egye-
dülálló idős hölggyel vagy úrral 2-3 szobás
lakásra. Havi 10.000 forintot adunk, ha kell
segítünk. Ottlakás szükséges. Csak a XVI.

CSISZOLÓ ANYAG - FESTEK NAGY- ÉS KISKER.
- mindenféle gk.-hoz festék spray (eredeti gyári színek)
-ragasztószalagok (krepp, műanyag, egy- és kétoldalú kivitelben)
- svájci és német csiszoló anyagok, barkács szalagok
- barkács, festék spray-k
- csiszológépek (FESTŐ, AEG, Japán)
- magyar ecsetek, festékek

Rendelés közületeknek is: 06-60-155-66
Szállítás közületeknek Budapestre

20 ezer forint felett ingyenesen!
1162 Bp. János u. 13.

kerületben. Kasanzi Rudolfné Bp. III. Kirá-
lyok útja 73. (1039)

Oktatás

ANGOL korrepetálást vállal felső tagozato-
sok részére 17 éves lány a nyári szünet-
ben. Érdeklődni kedden és csütörtökön 17
és 20 óra között a 271-2433 telefonon

NÉMETTANÁRNŐ hosszú külföldi gyakor-
lattal vállalja tanulópárok korrepetálását
vagy tanítását rákosszentmihályi lakásán.
Tel: 271-50-57 (csak 17 óra után vagy a
hétvégén)

Állás, munka

MENEDZSERI ÁLLÁST hirdet a Batthyány
Ilona általános iskola. Feltétel: főiskolai
végzettség, 5 év szakmai, tanári gyakorlat,
kereseti lehetőség: 25-30 ezer Ft között.
Érdeklődni lehet az iskola igazgatójánál,
tel: 1832-195 vagy 1832-336

NEMDOHÁNYZÓ női eladót keresek (bar-
kácsboltba). Tel: 271-2059 (napközben),
271-2392 (este)

40 ÉVES általános adminisztrátor kizárólag
a XVI. kerületben állást vállalna. Telefon:
11-49-798 Fazekas lakás

FELVESZÜNK asztalos, festő és kőműves
szakmunkásokat,,Mátyásföld" Építőipari és

Szolgáltató Vállalat. Bp. XVI. Pemete u. 3.
Telefon: 252-26-88,252-29-28

N É MET nyelven vállalok l evelezést, társal-
gási gyakorlatot, üzleti lebonyolítást, a hét
minden napján. Komlós 1165 Bp. Papír u.
12. Telefon: 271-2048

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást,
melegburkolást, takarítással vállalok, Ju-
hász Attila 27-17-599

NYUGDÍJAS perfekt szerkesztőségű dol-
gozó otthoni gépelést vállal du. 14-16 óra
között (esetleg szerkesztést is). Gáspár
Judit XVI. Ilona u. 23.

HIVATÁSOS gkv. B, C kategóriával, 19
éves gyakorlattal, országos helyismerettel
állást keres (megbízható). Győri László
1162 Rimaszombat u. 7.

MÉLYÉPÍTÉSBEN jártas szerkesztő-rajzo-
lót keresek eseti megbízásokra. Takács
István 1156-903

MUNKACSERE! Felajánlom, hogy gyer-
mekére vigyázok 10 éjszaka, amíg Ön
szórakozik. Viszonzásul felás egy 186 n-öl
telket. Nyugdíjas pedagógus vagyok. Le-
vélcím: Egri Lászlóné 1163 Vívó u. 1/c. II.
10.

MUNKÁT KERES közgazdasági techniku-
mi végzettséggel, 20 éves külker, statiszti-
kus! gyakorlattal, középfokú vámvizsgával
rendelkező nő. 1162 Bp. Attila u. 50. Drávái

JÓ SZERVEZŐKÉSZSÉGGEL rendelkező
vállalkozó-munkatársakat keresünk. Jelet-
kezni személyesen: XVI. Jókai u. 28/1.
Heisler, este 18-19 óra között.

Új és használt gépkocsik értékesítése,
cseréje, visszavásárlás, garanciával

Rádió, riasztó, központi zár, klímaberendezés beépítése
Karosszéria- és adagolójavítás

AUTÓSBOLT, BASF festékek
NYITVATARTÁS: Hétfő-Péntek 7-16,30-ig

Budapest, XVI. Mezősas u. 6.
Tel: 164-4983, Fax: 272-2088

Kerületi lakosok gépkocsi vásárlásnál
kedvezményt kapnak!

TERMELŐTŐL LEGOLCSÓBB A HÁZTARTÁSI VEGYICIKK
DS- mosogatószerek 4 féle kivitelben
írsr légfrissítőszerek 8 féle kivitelben
is? textilöblítőszerek 8 féle kivitelben
ir.s- bútorápolószerek 2 féle kivitelben
us" valamint autókozmetikai szerek

kis és nagy tételben mindenkinek,
de csak kp-ért

ÁRUKIADÁS 7-16 ÓRÁIG
DYMOL Vegyi Kft

2143 Kistarcsa
Raktárbázis, Raktár krt. 1.

Telefon: 06-28/370-500



H - H APRÓ
Adásvétel

FORMATERVEZETT 3 nm-es,
bárhol felállítható, berendezett fém
pavilon jutányos áron eladó. Ér-
deklődni minden nap a 271-4253
telefonon.

PEDAGÓGIAI OKTATÓ KÖNY-
VEIMET eladom. Megtekintés idő-
pontjának egyeztetése kizárólag
levélben. Szoó Mária, 1165 Bp.
Mátyásdomb tér 2/E. I/4.

ELADÓ Commodore 64/II és 16/1
datasettel, Joystikkel, programok-

S Z O L G Á L A T

BUDAPEST

Dr. Lukács Zoltán
vezető főállatorvos
Telefon: 164-71-41

HÁZNÁL TÖRTÉNŐ
- betegellátás
- védőoltások
- kis műtétek
- elsősegélynyújtás
- szülészeti segítségnyújtás
- kézigyógyszertár
- nagyobb operációk

háztól-házig szállítással

HELYI HÍREK
Független Közösségi
Folyóirat - 5. évf. 5. sz.
1993. május 24.
A szerkesztésben közre-
működik a szerkesztő-
bizottság
Felelős szerkesztő:
SZŐKE KATALIN
A szerkesztőség posta-
címe: 1631. Bp. Pf. 6.
Tel: 271-5919
A lap tartalmát a szerzői jog
védi. Utánnyomásra, sok-
szorosításra minden jog
fenntartva!

Kiadja a Ferenci Kiadó
Rákosszentmihály,
Hermina út 16.
Felelős kiadó:
FERENCI ZOLTÁN
Egyes példány ára:
14,50 Ft
A nyomdai előkészítés a ki-
adó e l e k t r o n i k u s rend-
szerén történt az SZKI
Computer Media Rt.
közreműködésével.
III. Bécsi u. 126. A/II.em.
Nyomtatta
az Ikarus Nyomda
XVI. Újszász u. 45.

kai, leírásokkal, valamint Seikhosa
nyomtató: együtt és külön-külön is
megvásárolhatók. Telefon: 1844-
651

COMMODORE számítógépek és
perifériák, tartozékokkal és progra-
mokkal alacsony áron eladók. Te-
lefon: 1833-865

HASZNÁLT C-4 eladó, hozzá
magnó, kb. 350 program, szak-
könyvek, játékleírások. Irányár:
10.000 Ft. Gidai Ferenc, 1165 Bp.
Album u. 27. Tel: 271-2440

3 FÁZISÚ NOVALUX villanytűzhely
újszerű állapotban olcsón eladó.
Póka Elemér XVI. Datolya u. 21.

TANGÓHARMONIKA (jó állapotú)
Weltmeister márkájú eladó. Szé-
kely Péter 271-3386

VENNÉK OLCSÓN IBM PC (AT)
számítógépet! (hibás és alkatrész
is érdekel). Részletfizetéssel is
megoldható. Színvonalas IBM
programok (játék és felhasználói)
eladók! (árba beszámítom). Tele-
fon: 271-5057

ELADÓ egy 350-es kombinált gya-
lugép és egy öntöttvas 700-as sza-
lagfűrész. Érdeklődni: 1843-756,
napközben.

KOMBI GYERMEKÁGY 3.000 Ft-
ért eladó. Érdeklődni: 1-635-085
Molnárné (munkaidőben)

ELADÓ 1 db Leander kb. 1 m, 1
db nagyméretű Majomkenyérfa,
500 Ft darabja. Czollner Pálné
XVI. Szlovák út 132

ELADÓ alig használt kéménynél-
kül üzemelő cirkó ZC 18,1 típusú,
1 db 850 l olajtároló tartály. Konyi-
csák László XVI. Cinkota, Vidám-
vásár u. 90.

ÚJDONSÁG!
Villanyszerelési anyagok

és festékek kaphatók
MÁTÉ PÁLNÉ

építőanyag
kereskedésében

- műanyag csövek
- kábelcsatornák, vezetékek
- lámpatestek, kapcsolók
- szerelési kellékek

Továbbra is kaphatók
- építőanyagok

(mész, cement, tégla,
sóder, homok)

- samottáru, agyag

NYITVA: H-P 7-16-ig
Szombaton 7-12-ig

1161 Baross u. 130.
(János u. sarok)

Tel: 271-4987

TALPMASSZIROZO szerkezet
órával és villanyfúró, villanypáka,
többféle szerszám eladó. Kovács
Ferenc Ilona u. 1.

4 SZÁLAS IPARI INTERLOCK
(Rimoldi Licensz) kompletten el-
adó. Irházy Mihályné telefon: 252-
2222/396

HŰTŐPULT ELADÓ 120-as ga-
ranciális számlát adok! Megtekint-
hető: napközben Bálint Mihály
1162 Kistelek u. 1.

HASZNÁLT, de üzemképes beton-
keverőt keresek megvételre. Ko-
vács László 1164 Cinkota, Rádió
u.8.

SÜRGŐSEN ELADÓ egy IKEA-
ból való Niklas-polcrendszer ösz-
szeállítás (fém váz, fehér polcok-
kal), 28.000 Ft-ért. Tel: 271-5169,
Somogyiné

ELADÓ 2 db. elekrtonikus (marga-
réta fejes) írógép, garanciával. La-
di Tamás, XVI. Csömöri u. 124.

HÖRCSÖGÖK 50 Ft-ért eladók.
Tel: 271-2624, XVI. M.föld, Petú-
nia u. 9.

DÍZELAUTÓSOK FIGYELEM!
Használt olajkályha eladó. Tel:
2715-919

Jármű

SKODA 105 S lejárt forgalmival,
üzemképes állapotban eladó.
Irányár: 40 ezer Ft. Érdeklődni le-
het: 271-6327 egész nap

ELADÓ SIMSON SR 50 típ. robo-
gó Rákosszentmihály János u. 12.
Telefon: 271-5121

ELADÓ YAMAHA 125 köbcentis
motorkerékpár, valamint Simson
SB 51 típusú segédmotor és egy
Polski Fiat 126-os személygépko-
csi. Érdeklődni: délután Bp. XVI.
Margit u. 38. Peer Ferenc telefon:
271-6775

1984-ÉS ÉVJÁRATÚ ETZ 250-es
II. tulajdonostól eladó. (Októberig
vizsgáztatva). Érdeklődni: 1162
Bp. Bekecs u. 13 esti órákban.

ELADÓ 10 ÉVES nyitott ZUK ma-
gasítottoldalfallal, 1 éves ponyvá-
val felújított motorral, frissen fé-
nyezve, 1 év műszakival, zöldkár-
tyával 90% gumikkal, lemezeit pla-

tóval, csótartóval (teljesen felújít-
va). Irányár: 175.000 Ft. Érdeklőd-
ni 1162 Rsztm. Piski u. 9. l. 4.

1200-as ZSIGULI lejárt műszaki-
val, 18 éves 25.000 Ft-ért eladó.
Érdeklődni: Poles 1162 Bp. Muzsi-
ka u. 67.

GÉPJÁRMŰ SZERVIZKÖNYVEK
megrendelhetők a KORREKT
Nyomdaipari Kft-nél. Megjelent ki-
adványaink: VW GOLF, OPEL
KADETT, FIAT UNO, RENAULT
5, PEUGEOT 205, FIAT RITMO.
A könyvek ára 1960 Ft+postakölt-
ség. Cím: 1165 Bp. Farkasfau.52.
Telefon: 271-3227

HÁZTARTÁSI ÉS HÍRADÁSTECHNIKAI
l GÉPEK SZERVIZE J

Gabula András 271-21-53 - Nagy Gábor 271-71-37
XVI. Áf. Árpádföld sor 25. XVI. Mf. Baross G. u. 20.

HIBABEJELENTÉS: Hétköznap 9-18-ig

- Háztartási kisgépek, mikrohullámú sütő, hőtárolós kályha,
mosógép, hűtőgép, fagyasztó, villanytűzhelyvarrógép
javítása jótállással

- Boyler javítás, tisztítás, boylercsere, házhoz szállítással is
- Kisebb vízszerelési munkák, javítások elvégzése
- Televíziók, videók, egyéb híradástechnikai készülékek javí-

tása jótállással
- Háztartási klímakészülékek árusítása és telepítése

kedvező áron! (Tel; 271-21-53)

Keretes hirdetések árai (ÁFA nélkül)
l hasábos méretek 2 hasábos méretek

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

Telefonszámunk: 271-5919

Hirdessen apróban
Nálunk ingyen van!

(INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS)

Hirdetés szövege:
(Nyomtatott betúkKel, olvashatóan)

A hirdetést feladó neve:

cím:
A hirdetés szövegét kérjük levélben eljuttatni a szerkesztőség postacímére

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



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

Tel/Fax:
271-58-52

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)

ZIBRO KAMIN
finomított petróleummal

(Dunasol) működő
energiatakarékos kályha

üzemanyaggal együtt kapható

HELYI PRIUSZ
A közelmúltban módosított

büntető jogszabályok miatt egyre
több cselekmény tartozik a sza-
bálysértések kategóriájába. Ide
sorolandó ezután az 5 ezer forint
alatti lopás, illetve az 50 ezer
forintos értéket meg nem haladó
vám és deviza szabálysértés..
Ezeket az ügyeket az idei évtől
kivétel nélkül az állandó lakhely
szerinti hatóságok tárgyalják.
Szabálysértési hatósági jogkör-
rel a kerületi Rendőrkapitányság
valamint a Polgármesteri Hivatal
is rendelkezik. Hogy a sokféle
szabályszegés ügyében éppen
melyik szerv az illetékes, azt a
„munkamegosztásra" utaló jog-
szabályok döntik el.

A kerületi Rendőrkapitánysá-
gon az állampolgárok nevén tart-
ják számon valamennyi elköve-
tett szabálysértést. Ez a „helyi
priusz"az esetleges újabb ügyek
méltányos elbírálásában segíti
az ügyintézőket. A bírság kisza-

basánál nem mindegy ugyanis,
hogy valakinek tiszta az előélete,
avagy például rendszeres gyors-
hajtás mellett bolti lopás, garáz-
daság terheli a számláját.

Fontos tudnivaló, hogy a hely-
színen rendezett bírságok nem
kerülnek be a „helyi priuszba",
csak azok, amelyeknél feljelen-
tés után hatósági eljárás indul.
Viszont az ország bármely pont-
ján követ is el valaki „feljelenté-
ses" szabálysértést, azt hivatal-
ból átteszik a lakhely szerint ille-
tékes hatósághoz, s a szabály-
sértés megállapítása után az is
bekerül a priuszba...

ííj. Manner Zoltán
tüzelő és építőanyag

kiskereskedő
1162 Bp. Árpádföldi út 30.

NYITVA: 8-17 óráig
TELEFON: 16-42-992

4 Téglák gyári áron
• E-gerenda
• cement, izolit
• mész, homok, sóder
• téglaféleségek
+ tüzelőanyag
KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS

MEGRENDELHETŐ!

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

Északpesti ÁFÉSZ 81. sz.

VAS-MŰSZAKI BOLT
XVI. Sashalom, Veres P. u. 73. Telefon: 16-31-442
Anyagbeszerzést és házhoz szállítást rövid határidőre
vállalunk

fNYSTVATARTÁS:
Hétfőtől-szerdáig:
Csütörtök:
Péntek:

^Szombat:

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

Vigyázat, lopják!
A nyárías tavasz eredményeként megszaporodtak a kerékpár-

lopások a kerületben. A gyakorlott tolvajok minden lehetséges és
lehetetlen helyről lopják az egyre nagyobb egyedi értéket képvi-
selő bringákat. A kár összege nem ritkán 20-60 ezer forint.

A kétkerekűek nincsenek biztonságban a lakótelepi házak első
emeleti erkélyén sem - mivel ide is felmásznak értük. A lépcsőházi
tárolás veszélyeit tán nem is érdemes említeni... A családi házak
udvara sem éppen biztonságos kerékpár-tároló hely, ugyanis egy
csinosabb kétkerekűért a portákra is szívesen beosonnak a
tolvajok. A közterületen pedig még a leláncolt bringák sincsenek
biztonságban - a tulajdonos a biciklijén túl a láncait is veszítheti.

Gondot jelent, hogy az ellopott kerékpárokat nem mindig jeletik
be a rendőrségen, így aztán az is megesik, hogy előkerül a tolvaj
és a bicikli, csak éppen a tulajdonos nincs sehol...

EGÉSZ ÉVBEN
NYEREMÉNYAKCIÓ

a János utcai Állattartók boltjában!
További részletek

a Vállalkozók Ajánlataiban!

l MOLNÁR
| AUTÓSISKOLA, j
TANFOLYAM INDUL június 1-én, ked-
den 16,30-kor a mátyásföldi Táncsics

iskolában. JELENTKEZÉS a helyszí-
nen, vagy telefonon: 271*2126

Siketieleíi'elméleti vizsga esetén ,
a pótvizsgád Íjat az iskoía feetí

ZVA«¥ VÁLASZTÉK
KEDVEZŐ ÁR!

a Csömöri u. 80
Üzletközpont tetőterében
Konyha és lakásfelszerelés,

kolóniái és modern
kisbútor, képek, kerámiák
H-P: 11 -19, szó: 9-12 óráig

Termelői áron!

ANTENNA SZAKÜZLET
Bp. XVI. Veres P. u. 87.

Tel: 1-83-73-01
* Panasonic telefonok
* Parabolaantennák 19 900-tól
* Szerelési anyagok
* AM-Mikro

14 900 Ft-tól ÁFA-val
* Beltéri egységek
* Kábelek csatlakozók,

földi antennák

pétacom Kft.
NYITVA: 8-17 óráig,

szó: 8-12 óráig

ÁRUSÍTÁS
SZERELÉS

TOMI GUMIKLINIKA
Árpádföld, Timur u. Fertály u. sarok (CB közép ÁM)

• Használt és új nyugati gumik adás-vétele
• Futómű javítás - beállítás
• Autóvillamosság

NYITVA: a hét minden napján 8-18 óráig



A Helyi Hírek
információs melléklete

1993. május

SZAKTÁBOROK a Művelődési
Házban június 14-25-ig
1. Úszó táborba olyan gyereke-
ket várunk, akik még nem tud-
nak úszni és szeretnének megta-
nulni. Az oktatás a kerepestar-
csai tanuszodában folyik, ahová
mikrobusszal szállítják a gyereke-
ket a művelődési házból
délelőttönként.
2. Lovas tábor. Délelőtt folya-
mán a gyerekek kísérőkkel men-
nek át a Rákosi úti lovasiskolába
- ahol szakképzett oktatók foglal-
koznak velük.
3. Jazz-balett tábor. Várjuk
mindazokat a lányokat, fiúkat,
akik szeretik a táncot,
a mozgást, szeretnének jazz-

A CORVIN Művelődési Ház programjából
Bp. 1163 Sashálom, Thököly u. 13. Telefon: 1-840-626, 2-710-406

balettet tanulni, vagy már tanul-
tak, de szeretnének intenzíveb-
ben foglalkozni vele.
4. Nyelvi táborok - angol, né-
met. Azokat a gyerekeket várjuk,
akik az iskolában tanulják a nyel-
vet - számukra szintentartó -
gyakorló foglalkozásokat vezet-
nek a nyelvtanárok.

5. Képzőművész tábor. A kép-
zőművészeteket- rajz, festé-
szet, szobrászat - kedvelő, vagy
megismerni vágyó fiatalokat vá-
runk a táborba. Táborainkon a
szakfoglalkozásokat délelőtt tart-

juk. Délután kézmőves, színját-
szó, sport foglalkozások lesznek.
A tábor igénybe vehető csak a
szakfoglalkozások időtartamára
8-13-ig, ill. egész napra 8-16-ig.

Étkezés: reggeli, ebéd, uzsonna
- igény szerint.

VALAMENNYI TÁBORUNK
RÉSZVÉTELI DÍJA:
fél napra 2.000 Ft + étkezés,
egész napra 2.600 Ft + étkezés.
Korosztály: 6-18 éves korig.
Jelentkezési határidő:
1993. június 1.

A kerületi burkolat-bontások listája
a helyreállítás határidejével

Utca neve (felbontott szakasz)

Edit u. (Thököly út-Pirosrózsa u.)
András u. (Thököly út-Pirosrózsa u.)
Pirosrózsa u. (Edit u.-András u.)
Kossuth L. u. (Csömöri út-Varga J.u.)
Rákóczi F. u. (Zombori u.-Rákóczi u. 45.)
íjász u. 40-46.
Újszász u. 13-21.
Hősök fasora 13
Jávorfa u. 16.
Wesselényi u. 35.
Jávorfa u. 72.
Villő u. 2.
Újszász u. (Májusfa u. - Újszász u.
Prodám u. (Májusfa u. - Újszász u.
Mokány u. 19/A.
Bábos u. (Gyémánt u. - Prohászka u.)
Katalin u. (Ágoston P. u. - Bársonyos u.)
Szertár u. (Prohászka u. - Ballada u.)
Prohászka O. u. (Bronz u. - Emlékkő u.)
Bársonyos u. (Gyémánt u. - Prohászka u.)
Bársonyos u. (Prohászka u. - Ballada u.)
Havashalom u. 26/B.
Hársfavirág u. 36.
Cserkút u. 13.
Lakat u. 5.
Akácfa u. - Ferenc u. - Becő u.
Menyhért u. 25.
Verespatak u. (Pesti határút - Újkóbánya u.
Ballada u. (Bronz u. - Emlékkő u.)
Sarjú u. (Budapesti u. - Margit u.)
Mészáros J. u. 30-42.
Iharfa u. (Szent Imre u. - Iharfa u. 4.)
Isrtáng u. 13.
Marcel u. 40.

kivitelező

Alterra Kft
Alterra Kft
Alterra Kft
útvasút Rt

Mélyépszak kft.
Közműszolg gmk.
Közműszolg gmk.

FGM Vállalkozási Iroda
FGM Vállalkozási Iroda

Turboszerviz Csőszer, gmk.
Vitái bt.

J-Mobil kft.
ELMÜ Rt.
ELMÜ Rt.

FGM Vállalkozási Iroda
Alterra Kft
Alterra Kft
Alterra Kft
Alterra Kft
Alterra Kft
Alterra Kft

Marton Csőszer gmk
Mátyásföldi Ép. Ip. Váll.

Matus Lukács
FGM Vállalkozási Iroda

Transport gmk
FGM Vállalkozói Iroda

Alterra Kft
Alterra Kft

ELMÜ Szóig Kft
Közműszolg gmk
Gázperfekt gmk

FGM Vállalkozási Iroda
Kincses József

Vámosgyörk u. (Pirosrózsa u. - Thököly u.) Alterra Kft
Ákos u. 21-53. Mátyásföldi Ép. Ip. Váll.
Gerenda u. 14. Deák Lajos
Péterke u. 21. Főv. Vízművek

helyreállítási
határidő

1993.06.30.
1993.06.30.
1993.06.30.
1993.05.15.
1993.05.31.
1993.05.20.
1993.05.15.
1993.05.10.
1993.05.15.
1993.06.30.
1993.04.20.
1993.05.05.
1993.05.15.
1993.05.15.
1993.05.15.
1993.06.15.
1993.05.15.
1993.06.25.
1993.06.15.
1993.06.15.
1993.05.30.
1993.05.30.
1993.05.25.
1993.05.30.
1993.06.15.
1993.05.26.
1993.05.31.
1993.06.30.
1993.06.30.
1993.05.31.
1993.06.20.
1993.05.31.
1993.06.01.
1993.06.17.
1993.08.31.
1993.08.15.
1993.06.15.
1993.06.05.

Felsó'tárkányban (Bükk) szerve-
zünk táborokat július hónapban
Gyermek természetkutató tábor
Felsőtárkányban (Bükk) július 16-
23-ig Ismerkedés a Bükk élővilá-
gával, barlangtúrák, kirándulások.
Elhelyezés saját sátorban, de a
tábor területén sátor kölcsönzés
is megoldható. Részvételi díj:
4.500 Ft (+350 Ft kölcsönzési díj)

Családi életreform tábor Felső-
tárkányban július 24-30-ig

Elhelyezés az Imokő üdülő (er-
dei környezet) campingjében.
Jóga, vegetáriánus étkezés, kéz-
műves gyermek foglalkozások, is-
merkedés a Bükk élővilágával, tú-
rák, kirándulás Egerbe.
Részvételi dl]: saját sátorral
4.500 Ft felnőtt, 4.200 Ft gyerek.
Faházban (3+4 fő) 4.200.-+230
Ft/fő/éjszaka. Kóépület (10
ágyas szoba 4.200.-+100 Ft/fő/éj-
szaka. Sátor kölcsönzés 4.200.-
+100 Ft/2 fő

Jelentkezési 1993. június 5-ig
a Művelődési Házban.

Mi me n nyi a j!?rö cö/í ?
( május hárniádik szombatján )

Újpalotai piac

Újkrumpli
Vöröshagyma
Újhagyma
Uborka
Karalábé
Paradicsom
Paprika
Saláta
Piros retek
J ég csapretek
Spárga
Főzótök
Féjéskáposztá
Kelkáposzta
Kínái kél
Sárgarépa
Új répa
Gyökér ;
Új gyökér;:::

••Gomba
Citrom

sNarancs
Banán
Görögdinnye :

1 Kiwi
Ananász
Körte i :

':..Eper . • p.-!?''.; :'.:-, :
Idáréd álma
Jonathan alma :
Tojás
Tyúk V V: :•.'•'•': : • . •
Csirkecomb

: Filézett eszméli
Csirkeszárny
Füstölt libacomb
Sértés dagadó
Csontozott csülök
Oldalas ; •

;Máj : ; : :
: Comb i : i L
: Tarja

Lapocka
M. rostélyos

:: Fehérpecsenye:
ÍÉlőponty •
Busa szelet
Heririgfilé V
Sopianae

:::Helikon: :
•Symphöriia

98-1 20 Ft
22-28 Ft

M 2-1 6 Ft/cS
;40-iíOFt

6-30 Ft
200^240 Ft
8-24 Ft/db

20 Ft
10-12 Ft
60 Ft/kg

50 Ft
: 200 Ft

68-1 00 Ft
78-1 20 Ft

50-60 Ft
80 Ft

20-40 Ft/cs
120 Ft

30^40 Ft/cs
108 Ft

60-100 Ft
50-60 Ft

98-100 Ft
88-120 Ft

iltlllllfî
Í20 Ft/db

;' 56 Ft

220-380 Ft
30 Ft

20-44 Ft
3;9Ö-4,20Ft

140-1 60 Ft
200 Ft
300 Ft
160 Ft
350 Ft
245 Ft

150-1 60 Ft
185 Ft
154 Ft
270 Ft
216 Ft
260 Ft
235 Ft
327 Ft
179 Ft
139 Ft
160 Ft

52 Ft
52 Ft
48 Ft

Sashalmi piac

11 Ö-Í: 29,80 Ft
29,80-33,80 Ft

f. /:..•• v • :::5-12:Ft/cs:;:
? i : ÍOO-110 Ft ;
&•:::• ^'•'•^jgg&Fxi

21 8-280 Ft
10-28 Ft/db

; V - ' 14-2QF^
s 4,80-1 8 Ft:
i ; : : : : . ; . . / : ::::,::.:, I3gpf::

:V ;i:. •' /V"- - : : : : -": :-128:'Ft:V
39,80-1 19,80 Ft

; 28-99,80 Ft
: 50-99,80 Ft
199,80-220 (vegyes)

6-30 Ft/cs
199 ,80 (vegyes)

: 18-50 Ft/cs:
::e : . '- : . . . ' : -V ;98-l2ö Ft;

49,80-lpOFt::
^•'•. • : - : • . ::44^66 :Fl

: : 88-100 Ft

11 0-1 68 Ft
;::ir/y-i;::;i:::v;:||;::|lp-;Fj;
: •'' '.:...-:-, íí '' '•''•'• .::''• :SÍS
W&-^, :,• 40 Ft

198-3WFt

:. :•.-...;• ' - : ; : : 26-36 Ft
3;8b^4;50 Ft

; : • ' • ' : : 150 Ft
;•::, '!•<:; V :;fÍ;á:||| Ft

220 Ft/csontos
• • : • • '- . : , .:;-:"^15Ö;;Ft::

/•v:.'::'V^\'':':"-24b:::Ft:;!:
v;:C V̂:-ii:;.̂ ig|:a||i
'••:•: :: ••'•'."•'•• :;:-:230 Ft
-;:.:..:/:::;

:, : : 180 Ft
< ::.":.•-• :.:::^;,:-':::>:;;26Ö:Ft;

:K;: : : i:::240 Ft:
.:;' •- ••••••['••, : :^Í5Q:fí
l ; .-. '•••:. • : V :; :;.:;••% 8 'Ft: '
;,-:..:'v- ; / ' : . . :;345Ft.;
:-;' : ;::^- ' - • • . • :::Í9Ö;FB

Wl^^-W^MS
•;•': ;::: : : ^MÍÍ$$ÍJ:

f."': : :.•:;. : :46 Ft
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A lomok kikészítésének időpontja körzetenként
1. 06. 27. (vasárnap) 6. 07. 04. (vasárnap)
2. 06. 28. (hétfő) 7. 07. 05. (hétfő)
3. 06. 29. (kedd) 8. 07. 06. (kedd)
4. 06. 30. (szerda) 9. 07. 07. (szerda)
5. 07. 01. (csütörtök) 10. 07. 08. (csütörtök)

FIAT AUTÓSZALON ÉS MÁRKAKERESKEDÉS nyílt május köze-
pén Rákosszentmihályon, a Batthyány utcában. Mivel mindmos-
tanáig nem lett kijelölve a kerületben ipari övezet, a vállalkozók
ott és úgy építenek, ahol és ahogy tudnak. A képen látható
terjedelmes szalon építésrendészetileg egyszerű melléképület(!),
aminek ugye szerényen kellene megbújnia a lakóházak között.
Nos, a szép új szalon nem igazán bújik - néhány szomszéd
őszinte bosszúságára. A FIAT-ok szerelmesei viszont igazán
örülhetnek az autószalon és márkakereskedés szolgáltatásainak.

252-9 1-06
BARKÁCS

ÉS KÖLCSÖNZŐ
Budapest, XVI. Csömöri u. 24.

JVe f i f i<r/ 1 j/f i lei,

benézni!
NYITVA:

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



CUKRÁSZDÁBÓL SÖRÖZŐ
1989-ben nyitott meg a Csö-

möri út 80. alatti üzletközpont-
ban a Celentano fagyizó, amely
akkor a kerület egyik ékessé-
gének számított. Ám ahogy telt-
múlt az idő, s a vállalkozások
egyre nagyobb teret kaptak,
úgy nyíltak meg kerület-szerte,
de különösen Rákosszentmi-
hályon a legkülönbözőbb cuk-
rászdák, fagylaltozók. A méltán
jónevű Celentano közönsége
rohamosan kezdett megváltoz-
ni - s bizony nem éppen jó
irányba...

Ezt a helyzetet elégelték
meg a tulajdonosok, s idén ja-
nuárban végleg bezárták a Ce-
lentano-t. Rövid, de annál költ-
ségesebb átalakítás követke-
zett: bent boxok épültek, a
konyhát felújították és a felsze-
relését kibővítették. A helyiség-
be elszívó, légkondicionáló
került, s a berendezések java
része kicserélődött. A fagyizó-
ból nívós söröző lett, ahol finom

itBLACK&DECKER
MÁRKASZERVIZ

; , , BUDAPEST XVI.

(SASHALOM)

THÖKÖLY ÚT 14.

Tel/Fax: 271-0014

falatokkal is ki tudják szolgálni
az enni-inni vágyó közönséget.

A sör eredeti Kaiser, amit
hordókban egyenesen Ausztri-
ából szállítanak, s az üzletben
vernek csapra. Világos és bar-
na sör egyaránt kapható, s a

minőségre utal az
a tapasztalat, hogy
az egyéb szeszes
italok fogyasztása
szinte elhanyagol-
hatóvávált. Legfel-
jebb némi aperitif
fogy, az étvágyat
javítandó, s az
absztinenseknek
üdítő, ásványvíz. A
Kaiser sörözőben
az igazi sláger a
sör.

Bár kicsi a hely,
de igyekeznek a
vendégek gasztro-
nómiai igényeit is
kielégíteni. Leg-
alább ötven féle
ételből lehet vá-
lasztani, az ol-
csóbb főzelékektől
kezdve a speciali-

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

KOiVDOR /t C TÓBO7VTÓ
BONTOTT ALKATRÉSZEK

ADÁSA — VÉTELE!
Ugyanott

Színesfém, vas felvásárlása
magas áron

KONDOR COOP KFT
A Bökényföldi út végén, a kerület határa után

ÖDEWALT
VILLAMOS KÉZISZERSZÁMOK

GARANCIÁLIS ÉS

FIZETŐ JAVÍTÁSA

tásokig.
Ez utóbbiak közé tartozik a

saslik és a csevap. Ezek a ma-
gyar ízlésnek megfelelő erős,
illetve különleges fűszerezés-
sel készülnek, minőségi alap-
anyagból - esténként a vendé-
gek előtt a szabadban grillez-
ve. Rövidesen megérkezik a
különleges saláta-kocsi is, ami
lehetővé teszi, hogy a vendé-
gek a tisztán, hűtve tárolt salá-
tákból és öntetekből maguk vá-
lasszák ki az egyéni ízlésüknek
megfelelőt.

A bátran újító tulajdonosok
egyetlen dologgal nem tudtak
megbirkózni: a szűkös parkoló-
helyek problémájával. A lassan
vendéglátó-centrummá váló
Csömöri 80. üzletközpont for-
galma ugyanis jelentősen nö-
vekedett, s bizony „a szocializ-
musban megtervezett parkoló-
hely-fejkvóta méretileg és
mennyiségileg kinövésre ke-
rült". Lehet, hogy érdemesebb
gyalogszerrel felkeresni a Kai-
ser sörözőt, legalább nem kell
ellenállni a finom osztrák sör
csábításának.

Zászlóavató
ünnepség

Az 1913-ban alakult, majd
megszüntetett és 1991 no-
vemberében újjászervezett
Rákosszentmihályi Atlétikai
és Footbal Club (RAFC)
zászlóavató ünnepséget tar-
tott május 22-én, szombaton
délelőtt, a XVI. kerületi Sas-
vár utc?.i sporttelepen.
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Petőfi Sándor anyai nagybát'
Cinkotán lakott. A költő Göd

mátus lelkész gyakori véne
nyánszky Bertával, akit - hirl
gül kért. A költői fellobbanás
nek egyik darabját Petőfi Sá
nyünkbe a versciklus (1) és ;
rejtettük el. A helyes megfejté
postacímünkre: H-H 1631 Bp
A helyes megfejtők között 1 <
Hírek előfizetést valamint 5 £

/ja, id. Hruz Ádám asztalosmester
öllőre utazván több alkalommal -
i meg rokonait. Gödöllőn a refor-
Jégeként ismerkedett meg Med-
elen szerelemre gyúlván - felesé-
ből egy versciklus született, mely-
indor Cinkotán írta. Keresztrejtvé-
a Cinkotán született vers (2) címét
seket június 10-ig kérjük beküldeni
>. Pf. 6.
db. elemes faliórát, 2 féléves Helyi
íjándékcsomagot sorsolunk ki.

Eőző számunkban megjelent
keresztrejtvény helyes megfejté-
se: Sashalom, Hősök Fasora.
Ez az utca állít emléket kerüle
tünkben az első világháborúbar
elhunyt sashalmi polgároknak.

Keresztrejtvényünk nyertese
a következők: elemes falióra
nyert Jakubovics Jánosné (Ró
zsa u.), féléves Helyi Hírek előfi
zetést nyert Elsner Ferencné
(Könyvtár u.), Gera Mihályné
(Perjés u.). Ajándékcsomago
nyert Sivák István (Péterke u.)
Kiss Lajosné (Galgahévíz u.)
Gálos Csilla (Csömöri u.), Balázs
Árpádné (Vörösmarty u.), Pa
Katalin (Décsi J. u..). Nyertese
inknek gratulálunk, olvasóinknál1

további jó szórakozást és sol-
szerencsét kívánunk!
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TÁVVEZÉRELHETŐ
KAPUNYITÓK

- kert- és garázskapuk
-fogasléces tolókapunyitók
- szárnyas kapunyitók
- garázskapunyitók

cnmmnók lánpknrlátnk

- parkolásgátlók, csőkorlátok

XVI. KERÜLETI
MEGRENDELŐKNEK
5% ÁRENGEDMÉNY!

TECHNONET Tel/Fax: 1633-416 1
1163Bp. Üzbégu. 11/B.
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ELEKTROMECHANIKAI
GYÁRTÓ, KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
1163 Budapest,
(Sashalom) Thököly út 1 4.
Tel/Fax: 271-0014

NYOMDAI TEVÉKENYSÉG:
Igényes color kiadványok,

irodai nyomtatványok, naptárak, cimkék
készítése magas színvonalon,

rövid határidővel, korrekt árakkal.
FULL SERVICE!

MANZÁRD
EPÜLETEK

Tervezését,
engedélyezési eljárással

kivitelezését, felújítását
Építőipari-, szakipari-,

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

Mátyásföld, íjász u. 24. & 2-713-715



Kedves Olvasóié
A XVI. kerület sok mindenben jeleskedik. Cinkotai Nagyic-

cénk Mátyás király óta iccék között a legnagyobba világon. Helyi
adóbeszedőink tíz-százalékos jutaléka szintén „rekord-szagú",
Magyarországon egészen biztosan példa nélküli. Parlamenti
képviselőnk népszerűsége a köztársaság elnökével vetekszik,
egyes vélemények szerint ő a legjobb politikus a közgazdászok
között, és viszont...

Valahogy így állunk a helyi lapok tekintetében is. Az immár
ötödik évfolyamát taposó Helyi Hírek nyomába eddig - tudomá-
sunk szerint - a következő lapok szegődtek: Lét-lap, Önkor-
mányzati Hírek, XVI. kerületi Fórum, Szenímihályi Hírnök, XVI.
kerületi Szegfű, XVI. Kerületi Újság, Corvini Domini, Joker 16,
valamint néhány - kisebb-nagyobb körzetet átfogó - hirdetési
újság. Szomszédos kerületekből idelátogató ismerőseink elké-
pedve állnake helyi lap-dömping előtt...

Szerencsére ez a konkurencia igen kellemesen javította a
kerületi „alap-lap" olvasottságát, és így közvetve hozzájárult'a
hirdetési igények növekedéséhez. Ennek vonzata lett a Helyi
Hírek rendszeres információs melléklete, s most ezt a mellék-
letet soron kívül kiadva megteremtjük önmagunk konkurenciáját.

Fogadják szeretettel a „bedobálós" H-H Infó-t, amelyben -
szokás szerint - reklámok és információk egyaránt helyet
kapnak - de ne feledkezzenek meg a havonta rendszeresen
meg/e/enőV\Q\y\ Hírekről sem, mely a hagyományokhoz híven
kapható a XVI. kerület fontosabb bő ltjaiban.

Ferenci Zoltán

J T K A U T O M A T K
NYERŐAUTOMATÁK

FLIPPEREK
BILIÁRD

GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK EGYARÁNT
KITŰNŐ SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉG

BÜFÉ, GÉPKOCSIPARKOLÓ
Társaságok részére zártkörű rendezvények szervezését vállaljuk

Budapest, XVI. Cziráki u. 26-32. (volt EMG klub)
Telefon: 1 837 925

információs melléklete (1993. május - 5. évf. 4/2. szám)

Rendőr - Non Stop
Áprilistól állandó rendőri ügyelet található az Árpádföld, Állás utcai

KMb-irodában. Az Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapi-
tányság korábbi megállapodásának eredményeként tíz fővel növeke-
ote/ykerületi kapitányság rendőri létszáma, s így vált megszervezhe-
tővé Árpádföldön is az állandó rendőri jelenlét. (Az épület rendbeho-
zásában tevékenyen közreműködtek az árpádfőldi vállalkozók.) Az
éjszakai ügyeletet kétóránként 15-20 perc járőrözés szakítja meg,
ilyenkor a telefonon üzenetrögzítő jelentkezik, az ügyeletes rendőrt
pedig személyesen az Állás utca környékén lehet megtalálni.
/mm::\y\:<• • '•:•:?:•;;•:?;tm;•:>:::<.;.;•;.; '-:.;•;.;>.:.;;•;.;:;;::y.;.;.:;x.y.s::ss-^•K\:^-\^-----^^W:^-^^-w^x^w?*

A XVI; kerületben az alábbi címeken és telefon-
számokon kérhető éjjel-nappal rendőri segítsiöl

XVI. Veres P. li; 101,Rendőrkap itányság

Szent Mihály Rendőrőrs

Árpádföldi KMb-irŐda

Szent Korona u, lo

Ü. : 35.' :

Tel: 16-35-030

DR. IVÁNYI JUDIT
FOGSZAKORVOS

RENDEL:
Hétfőtől csütörtökig:
du. 5-7-ig

GAVALDA ZOLTÁN
FOGTECHNIKUS

NYITVA:
Hétfőtől csütörtökig: 9-18-ig,

Péntek: 9-15-ig
ÚJ TELEFON: 271-0801

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

Fogászati röntgenfelvételek készítése, ultrahangos fogköeltávolftás

1161 Csömöri u. 104.

és LAKÁSKULTÚRA
NYITVA

H-P: 10-18-ig, Szó: 10-14-ig

KAPHATÓK:
csillárok, álló-, és asztali lámpák,

rézáruk, kerámiák, dísztárgyak, üveg-
áruk, gyertyatartók, halogénlámpák,

világító-rendszerek, tükrök,
fogasfalak, fogasok,
kilincsek, fogantyúk,

virágtartók, kaspók, vázák,
karnisok, asztalok

HÁEFELE BÚTORVASALATOK,
KATALÓGUSBÓL

Padlószőnyegek árusítása minta után
lakosságnak és közületeknek

MERCEDES Autósbolt
R. telefon: 06-60-29223

Polgár László,
1164 Bp. XVI.
Ostoros u. 67.

O Karosszériajavítás
O CD A? kárrendezés

Számítógép! AT 286 (ESCOM)
16/20 MHz, 40 Mb HDD,
l ,2& l ,44 FD eladó! T: 271 -4444

EAGLE DENTAL
DEPÓ & LABOR

FOGTECHNIKA
Fogászati anyagok kereskedése

Minden nap 9-21 óráig
Sashalom Máté u. 55.

Tel/Fax: 271-03-63



Kiskerttulajdonosok figyelmébe
Ezúttal azoknak kívánunk se-

gítséget nyújtani, akik konyha-
kertjük terméshozamát szerves-
trágyázással kívánják növelni. A
szakirodalom szerint a legfonto-
sabb szervestrágya az istállótrá-
gya. Ez szilárd és híg ürülékből,
valamint az
alomból áll.
Összetételük
és minőségük
az állatfajtától,
a feletetett ta-
karmánytól és
a trágyakeze-
lés módjától
függ.

A szarvasmarha trágyája álta-
lánosan elfogadott'a zöldségter-
mesztésben. Kedvező összeté-
tele, nem túl nagy tápanyagtartal-
ma nem csak a termőtalajba ke-
verve teszi használhatóvá, de
fontos összetevője a kertészeti
földkeverékeknek, tápkocka-
földeknek is.

A lótrágya gyorsan bomló,
gyorsan /ne/effedőirágya, ezért
a melegágyak, fóliák készítésé-
nél kitűnően használható.

A sertéstrágyának nagy nitro-
gén, foszfor és káliumtartalma
van, emiatt gyakran előfordul,
hogy a növények gyökerét meg-
perzseli.

Az istállótrágyák felhasznál-
hatóságát nagymértékben befo-
lyásolja az érettségioka. Az éret-
len istállótrágya nem más, mint
az alommal összekeveredett bél-
sár és trágyáié, ahol a biológiai
folyamatok, az erjedés még nem
indult meg. A növényekre az
ilyen trágya káros lehet, mert a
bomláshoz alkalmasint a talajból
vesz fel nitrogént a növények e-
161, lassítva azok növekedését.
Káros továbbá, mert a nagy am-
móniatartalom megperzseli a nö-

vényeket, különösen fólia alatt.
Az éretlen trágyában jól megkü-
lönböztethetők az alomanyagok
(szalma, stb.), és kellemetlen,
szúrás ammóniaszaga van.

A félérett istállótrágyában a
növényi részek még felismerhe-

tők, de a szú-
rós szag már
nem olyan in-
tenzív, bár nö-
vényperzselés
ezzel is előfor-
dulhat. A leg-
jobb az érett is-
tállótrágya: ke-
vés víztartal-

KenyéiHPéksütemény

nyék, hidegkonyhai termé-
kek bő választékával

VÁRJUK KEDVES VEVŐINKET!
Szolid árok

megbízható minőség!
Minálunk mindig minden menő!

Újszász u. 89.
(Diszkont közért mellett)

NYITVA
H-P: 7-19, Szó: 7-14,
Vas: a-13 (felár nélkül!)

mú, szúrás szaga nincs. Az almot
alkotó növényi részek már nem
ismerhetők fel, a bomlás során
megtisztult a kórokozóktól, kárte-
vőktől. Ez tápelemekben gazdag
anyag, a növények számára
gyorsan felvehető.

A fekáltrágyák csak tőzegbe
keverve és hosszabb érlelés
után használhatók a higiéniai
okok miatt. Értékük a jó minősé-
gű istállótrágyákéval azonos. A
baromfitrágyáknak nagy a jelen-
tősége a kiskertekben. Nem a
legjobban kezelhető trágya, mert
hajlamos az összeszáradásra,
nehéz egyenletesen elosztani a
területen. Nagy a tápanyagtartal-
ma, de a szerves anyag részará-
nya kevés. Emiatt - a nyúltrágyá-
hoz hasonlóan - gyakran okoz
perzselést, tú(trágyázást, csak
10-20%-os töménységre hígítva
használjuk.

1165 Andocsu. 58.
Tel: 271-2356; Fax:271-2366

Csavarok, szegek, szegecsek, wes-
ter-form és spiro csövek, MK és VF
idomok, fúrógépek, sarokcsiszoló,
vágó- és csiszolókorongok.

Korrekt, gyors ügyintézés!

H-HInfó 2

Lakiísfelszcrclés
Lakáskultúra

a Pilóta és Veres P. u. sarkán
kiegészítő kisbútorok, fiókos,
rakodós, polcos szekrények,
nádbútorok, virágtartók stb.
széles választékával várom
régi és új vásárlóimat!

/ 'SZEZONBAN is AKCIÓD
Tapéta vásár

\10-20 %-os árengedménnyey
NYITVA: H-P: 10-18-ig,

Szombat: 9-13-ig
Telefon: 271-2809

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
KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS

MEGRENDELHETŐ!

Autó Continental Bt.

SZAKÜZLET
1163 Veres P. u. 91.

NYITVA:
H-P: 8-18, Szó: 8-12

MINI-VAS! * MINI-VAS!
Lakásfelszerelési cikkek,

műanyag áruk, zárak, csaptelepek
és tartozékai, papíráru, illatszerek
Kolozs u. 41. (SZTK mellett)
H-P: 10-18-ig, Szo:9-13-ig^

Éj szakoi repülés
Mátyásföldön
A Magyar Modellező Szövet-

ség május 14-16 között a Má-
tyásföldi repülőtéren rendezi
meg a Rádióirányítású Repülő
Modellezők Nemzetközi találko-
zóját. A 14-én (pénteken) 12 órá-
tól kezdődő rendezvénysorozat-
ból nehéz lenne bármit kiemelni:
kiállítás, tombola, jeges italok,
modellvásár, antik gépek bemu-
tatója, műrepülés, helikopter mo-
dellek egyéni és csoportos repü-
lése várja az érdeklődő közönsé-
get. Különleges látványosság
lesz szombaton, sötétedés után
a kivilágított modellek attrakciója.

Mohai István, a rendezvény-
sorozat főrendezője elmondta,
hogy a fővárosi kerületek közül a
XVI. kerület Önkormányzata ad
elsőnek lehetőséget erre a látvá-
nyos eseményre. A tennivalókból
tekintélyes részt vállalt magára a
XVI. kerületi „CavalloniFerenc'
Modellező Sportegyesület is.

Mindenfajta autótípusra
VONÓHOROG
készítés és szerelés

Kiss József, 1165 Anilin u. 27,
H-P: 7-17-ig

Jöjjön hozzánk itt, mindent egy helyen megvehet!
M.íly.-ísloltl. Imre utcai ÜZLETSOR

Rövid-Divat-Bazár üzletben
Rövidáru, játék, bizsu,

bőrdíszmű, óra, fehérnemű,
női- férfi divatáru kapható
MÉRSÉKELT ÁRAK

Film előhívást is vállalunk.

Kenyér-péksütemény üzletben
kenyér-péksütemény, cukrászáru,

tej, tejtermék, üdítő,
cigaretta, olcsó árakon.

Cipő-Méteráru
Gyermekdivat üzletben

női- férfi és gyermek cipők, szandá-
lok, szövet, selyem, pamut és vászon
méteráru, gyermekruhák, kosztümök,

nadrágok, blúzok, ingek.

DIVIL BT-nél
villamossági szerelési anyagok,

boyler, alkatrészek,
kéménybéléshez cső- és tartozékok

Virág-Ajándék üzletben
olcsó virágpalánták nagy választékban, friss vágott

és cserepes virágok, ajándékok Ugyanitt cipőjavítás is.

Olcsóbban építkezhet,
ha nálunk vesz

CEMENTET, OLTOTT MESZET.
Télen is — jó minőség —

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

Kerületieknek szállítási kedvezmény

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

Viszonteladóknak árkedvezmény!

Telefon: 271-5993, 164-3579



VIRÁG-AJÁNDÉK
XVI. Borotvás u. 5.

Ny: K-P: 9-18-ig, Szó: 9-17, Vas: 10-16-ig
Szeretettel várjuk Kedves Vásárlóinkat!

IKMItl
Gyógynövény Bio-élelmiszer
Mföld, Imre u. 1. (ABC mellett)

TESSENEK VÁLASZTANI!

Ú| . ÚJ . Ú| - Ú| - Ú) - Ú) - ÚJ . ÚJ - ÚJ - 0|-0|

N

Tej - Kenyér
Sashalmi Kereskedő gmk.

MEGNYITOTTA BOLTJÁT
NYITVATARTÁS

H-P: 7-19-ig,
Szombat: 7-13-ig

XVI. Rákosi út 91.
(volt Ápisz helyén)

C3
Q

O

Szeretetei várjuk
Kedves V á s á r l ó i n k a t

CSISZOLÓ ANYAG - FESTÉK NAGY- ÉS KISKER.
- mindenféle gk.-hoz festék spray (eredeti gyári színek)
- ragasztószalagok (krepp, műanyag, egy- és kétoldalú kivitelben)
- svájci és német csiszoló anyagok, barkács szalagok
- barkács, festék spray-k
- csiszológépek (FESTŐ, AEG, Japán)
- magyar ecsetek, festékek

Rendelés közületeknek is: 06-60-155-66
Szállítás közületeknek Budapestre

20 ezer forint felett ingyenesen!
1162 Bp. János u. 13.

VISZONTELADÓKNAK
Májusi 7-étdl megnyílik

a XVI. kér. Sasvár u. 58 sz. alatt

a Teodóra Qwelle
ÁSVÁNYVÍZ, VALAMINT ÜDÍTŐITAL LERAKAT

(Sió, Hey-Ho)

Ugyanitt legolcsóbban a Kőbányai sörök
EGÉSZ REKESZ VÁSÁRLÁSA ESETÉN

Pl. Kőbányai világos 20,20 Ft/üveg
Aranyászok 22,- Ft/üveg

VISZONTELADÓKNAK A KERÜLETEN BELÜL
A SZÁLLÍTÁS INGYENES!

A jelzett árak az Áfát nem tartalmazzák (25%)

VÁRJUK SZÍVES MEGRENDELÉSEIKET
SZEMÉLYESEN, VAGY TELEFONON

271-6071,271-0921
ABW Kft.

Május 21-én, pénteken reggel
6 órától este 8-ig 61 szavazókör-
ben várják a szavazatszedő bi-
zottságok a voksolni vágyókat a
XVI. kerületben. A választás tét-
je, hogy a mostani „igazgatóság"
helyett választott testületek fel-
ügyeljék a társadalombiztosítás
milliárdjainak felhasználását.

Sikeres választás esetén két
döntéshozó testület alakul: az
egészségbiztosítási és a nyugdíj-
biztosításiönkormányzat. Ketté-
választják a TB apparátusát is, a
két grémium felügyelete alá he-
lyezve azokat. A választással a
munkavállalók képviselői'juthat-

1>BIACKS,DECKER
MÁRKASZERVIZ

1163 BUDAPEST XVI.

(SASHALOM)

THÖKÖLY ÚT 14.

Tel/Fax: 271-0014

M ÖDEWALI
VILLAMOS KÉZISZERSZÁMOK

GARANCIÁLIS ÉS

FIZETŐ JAVÍTÁSA

nak a testületekbe, a munkaadói
tagokat delegálják.

Jelölteket - gyakorlatilag - a
szakszervezet-szerűérdekvédel-
miszervezetekállítanak, a sza-
vazólapokra pedig a szervezetek
jelöltjeiközül'az első öt fő név
szerint is felkerül. A választás
országos, listás rendszerű, a
szavazatok országos összesíté-
se után derül ki az eredmény. Ha
a voksolók aránya nem éri el &
25 százalékot, egyelőre minden
marad a régiben - de később
meg kell ismételnie szavazást.

Kerületi szinten jelentős pro-
pagandát eddig egyetlen szerve-
zet sem folytatott, csak a Polgár-

mesteri Hivatal ra-
katta ki a központi-
lag ideküldötí vá-
lasztási ismertető
plakátokat. A vá-
lasztás a szavazó-
fülkében a polgá-
rok improvizatív
készségére lesz
bízva: választhat-
nak az MSZOSZ, a
Munkástanácsok,
a Liga, az ÉSZT, a
KESZOSZ, a
SZÉF, az Auto-
nóm, a MAGOSZ
és a Szolidaritás-
Keresztény Unió-
Nyugdíjas Össze-
fogás Választási
Szövetség orszá-
gos listái között.

PEUGEOT

Új és használt gépkocsik értékesítése,
cseréje, visszavásárlás, garanciával

Rádió, riasztó, központi zár, klímaberendezés beépítése
Karosszéria- és adagolójavítás

AUTÓSBOLT, BASF festékek
NYITVATARTÁS: Hétfő-Péntek 7-16,30-ig

Budapest, XVI. Mezősas u. 6.
Tel: 164-4983, Fax: 272-2088

Kerületi lakosok gépkocsi vásárlásnál
kedvezményt kapnak!

űr, Stehlich Gábor
BŐR- ÉS NEMIGYÓGYÁSZ

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

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



Nagyszabású építkezés kezdődik a
közeljövőben a Veres Péter út - Jó-
kai utca mentén, az ABC, a posta és
a gyógyszertár melletti üres terüle-
ten. Itt épül meg a Jókai utcai üzlet-
ház, mely szolgáltatásainak sokszí-
nűségével, jelentős alapterületével a
legnagyobb bevásárló-központ lesz
a XVI. kerületben. Összeállításunk-
ban a tervekről és az eseményekről
adunk tájékoztatást. Az „A" épület nézeti képe a Veres Péter út felől

A Jókai utca környéke ke-
reskedelmi szempontból a
XVI. kerület egyik legértéke-
sebb része. Nem csoda, ha
az új Önkormányzat megala-

kulása után a kerület keres-
kedői olyan igénnyel jelent-
keztek, hogy szívesen bővíte-
nék önerőből az itteni árusítá-
si lehetőségeket.

A demokratikus megvalósí-
tás érdekében jelentkezési
felhívást tartalmazó hirdetés
jelent meg a kerület lapjában
(a jelentkezőket az önkor-

A „B" épület nézeti képe a Jókai utca felől

„TANÁCSI" ÁLLAPOTOK
A rendszerváltás előtti

slampos állapotokat ékesen
tükrözi az, ami a „Jókain" ta-
lálható. A volt Tanács műsza-
ki osztálya soha fel nem la-
pozta a telekkönyvet, „ráné-
zésre" közterületnek minősí-
tette az ABC, gyógyszertár,
posta körüli területeket.

Ennek megfelelően közte-
rület-foglalási engedélyek
alapján épültek a Veres Péter
út menti pavilonok, IKV-hoz-
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zájárulással bővült a gyógy-
szertárral szemben álló „Csi-
ni" butik, s ugyancsak közte-
rület-foglalásra kapott enge-
délyt a pavilonsor elé települt
zöldséges-reszort.

Az állami tulajdonú terület
3 rendszerváltás után a fővá-
ros (tehát nem a XVI. kerület!)
tulajdonába került, s a Fővá-
rosi Önkormányzat - hosz-
szabb előkészületek után - a
tulajdonát eladta. A „közterü-
let-foglalók" egyszeriben egy
kft. magán-telkén találták ma-
gukat, s bizony időbe telt, mi-

re ezt a helyzetet egyáltalán
megértették... A helyi hatóság
az adásvételt követően hóna-
pokig szedte még a hely-
pénzt, s az engedélyek visz-
szavonását is jó ideig elmu-
lasztotta.

Mostanra jórészt rendező-
dötta kavarodás. Egyedül a
Csini butik tulajdonosa gyűjti
még az aláírásokat. Ha mást
nem is, de azt feltehetőleg
sikerül elérnie, hogy az üzlet-
ház „B" épületének építése
több hónapot eltolódjon.

mányzat tartotta nyilván), s
így jött létre az a társaság,
amelyik -jelentős fluktuáció
után - a tervezett építkezést
finanszírozza. (Kétségtelen,
hogy a jelentkezők közül so-
kan nem bírták az építéssel
járó anyagi megterhelést, s a
visszalépők közül néhányan
minden eszMzze1/igyekeztek
és igyekeznek meggátolni az
üzletközpont létrejöttét.)

Az üzletház két részből
épül fel. A jelentősebb kiterje-
désű épület a Veres Péter út
mentén helyezkedik el, mint-
egy az ABC folytatásaként. A
domborzati viszonyok miatt
átlagosan 5szint kerül kiala-
kításra - részben a felszín
alatt.

Az „A" épület alá kétszin-
tes mélygarázs kerül, hosszú
távra megoldva a jövőben
várható parkolási gondokat.
(Az autóval érkező vásárlókat
lift szállítja a mélyből az áru-
házszintjére.) A garázs-szint
felett az áruházi rendszer ki-
szolgáló létesítményei talál-
hatók: raktárak, irodák, cuk-
rászüzem, mini kenyérgyár,
stb. A tervek szerint 'nagyke-
reskedelmi kiszolgáló rend-
szere létesül, megkönnyítve
a kerületi kereskedők nagy-
bani bevásárlását.

Az „A" épület földszintjén a
teljes alapterületen élelmiszer
áruház létesül, ahol az ol-
csóbb (diszkont jellegű) érté-
kesítéstől a legdrágább luxus-



Jókain"

cikkek eladásáig a vásárlók
minden elképzelhető igényét
kielégítik. Lesz salátabár, bü-
fé, házhozszállítás, stb. Az
emeleti részen cipő és ruhá-
zati üzletrész kap helyet,
a manzárd irodai célokat
szolgál.

A „B" épületbe különféle
szolgáltatások kerülnek, mint
például vendéglátás, fodrá-
szat-kozmetika, utazási iroda,
építőipari szolgáltatás - ez
utóbbi várhatóan holland ér-
dekeltséggel.

Mindkét épület kialakításá-
ban, belső felszereltségében
a jelenlegi legkorszerűbb
megoldásokat alkalmazzák -

A JÓKAI ÚTI ÜZLET-
KÖZPONT megvalósítása
nem valami újkeletű elkép-
zelés. A tanácsi időben el-
fogadott - és a lakosság-
gal állítólag jóváhagyatott
-rendezési terv szerint az
„A" épület helyére egy kis-
áruház volt betervezve -
igaz, jóval szerényebb ki-
vitelben.

A „B" épület helyére a
Tanácsházát álmodta a
korabeli tervező. Ez így
volt stílusos: pártház, ta-
nácsházegy helyre dukált
(hogy ne kelljen szegény
elvtársaknak annyit sza-
ladgálni).

szakítva azzal a „hagyo-
mánnyal", hogy Magyaror-
szágon élenjárónak számít a
Nyugaton már túlhaladott mi-
nőség... Az építészeti megol-
dásoknak köszönhetően az
épületek jól harmonizálnak a
már meglévőkkel, elegáns
megjelenésükkel esztétikai-
lag is felértékelik környezetü-
ket. A későbbiekben fontos
szerepet kap a „B" épület
mögötti játszótér. A környék-
beli gyerekek mellett az ide
látogatók gyermekei is itt
játszhatnak majd a szép új
játékokkal, míg a szülők az
üzletházban vásárolnak.

MUNKALEHETŐSÉGEK
AZ ÜZLETHÁZBAN

Az üzletházban foglalkoztatottak száma természetesen
a későbbi forgalom függvénye. A ház indulásánál keve-
sebb dolgozót - rugalmas munkamegosztásban - célsze-
rű alkalmazni. A későbbiek során a foglalkoztatottak szá-
ma a forgalomhoz igazodik.

Az üzletház a kővetkező foglalkozási ágakban kínál
majd munkalehetőséget: gépjármű vezető, rakodó, raktá-
ros, nyilvántartó, raktári segédmunkás, anyagbeszerző,
pénztáros, eladó, rendész, üzletvezető, üzletvezető helyet-
tes, áruház vezető, adminisztrátor, cukrász, hentes, hideg-
konyhai szakács, pék.

A foglalkoztatottak képzettségi összetétele: felsőfokú
(főiskola vagy egyetem): 4 fő, középfokú (technikum vagy
szakközépiskola): 52 fő, szakmunkásképző: 14 fő, alapfo-
kú (nyolc általános): 16 fő.

VecesP-ti, Az üzletház
*-'-'- építésének

felülnézeti
rajza

•7- Az ábrán jól kivehe-
dl tő az „A" és „B"
J épület elhelyezke-
_|" dése. A mélygarázs

J*3* bejárata a posta
•*S- parkolója mellett, a
Ni Zsélyi A. utcáról

| nyílik.

' Az épületek kör-
: nyéke valamint a

„B" épület mögötti
: játszótér parkosít-
! va, fásítva lesz.



Igazol a jegyző'...
Mintegy 20 milliárdnyi költség-

vetési bevételt spórolnak e/azok,
akik a háztartási tüzelőolajat mo-
tor-üzemanyagként, vagy - pél-
dául-fóliasátrak fűtésére hasz-
nálják. Mint ismeretes, május kö-
zepétől(?) a kerület jegyzője hi-
vatott igazolni a tüzelőolaj-fel-
használás jogosságát, s a ház-
tartási célra szolgáló olajfélesé-
get csak megfelelőutalvány'elle-
nében szolgálják ki a kutaknál.

A kerület megbízott jegyzője
erről mindeddig csak az újságok-
bólértesült, ami azért is kellemet-
len, mert már szép számmal je-
lentkeztek az igénylők a Polgár-
mesteri Hivatalban. A jogszabá-
lyok megjelenéséig kéri az olajjal
fűtők türelmét. Ez nem tűnik túl-
zott kívánságnak, hiszen - sze-
rencsére - éppen elmúlt a fűtési
szezon, őszre pedig remélhető-
leg bejáródik a tüzelőolaj-jegy-
rendszer.

ELŐFIZETÉSES ÉTKEZÉS
a hét minden napján 125 Ft/nap
az Aranysas Vendéglőben
M.föld, Veres P. út
Benő u. sarok
T: 271-3056

NYILASZAROSZERVIZ
Erkélyek beépítése, tolóajtók, heveder-
zárak, nyílászárók felújítása, készítése,
átalakítása: forgó ablakból nyílót, bukó-
nyílót, ablakszárnycserék, tökéletesí-
tett szigetelés, szunyoghálókeretek

KELEMEN, 1162. Hámfa u. 5.
Tel: 160-55-18

fíKCIO
a Rákosi úti

Gyógynövényboltban!
(A gyógyszertárral szemben)

Július 15-ig számos
gyógynövény féláron!

Album utcai
Vegyeskereskedés

EGÉSZ HÉTEN NYITVA
de. 7-14-ig, du. 15-19-ig,

vasárnap 8-13-ig (felár nincs!)
1165 Bp. Album u. 43.

(A 46-os autóbusz
végállomásától 5 percre)

Szórólap,
névjegy, meghívó,
öntapadó címke,

levélpapír,
egyéb reklámanyagok
Hermina üyorsNyomda

Tel: 271-5919

• AKCIÓ«AKCIÓ' AKCIÓ *
Engedményes függöny és méteráru vásár
a Méteráru Vegyeskereskedésben
XVI. Újszász u. 166. Tel: 271-2377

AUTÓSBOLT
Autóüvegek, autóüveg fény- és
hővédő fóliák, kipufogódobok!

XVI. Újszász u. 176.
(46-os busz végállomásánál)
T: 271 -2376 Nyitva: 9-16-ig

T: 252-9106
Barkács

és Kölcsönző
Bp. XVI. Csömöri u. 24.

Kinyit
a strand!

A Fővárosi Fürdőigazgatóság
bérbe adja a Cinkotai strandot. A
szerződés jelenleg jóváhagyás
alatt van a vállalat felügyeletét
ellátó Fővárosi Önkormányzat-
nál, így a pontos részletekről
még nem tudunk beszámolni. A
Cinkotán elterjedt hírek szerint a
strandot igazi családi vállalko-
zásban, kempinggel kombinálva
kívánják működtetni, és a vaká-
ció kezdetére már mindenkép-
pen megnyitja kapuit.

Előfizetéses menüből
nyugdíjasoknak kedvezmény!
HÁZIAS ÉTELEKKEL VÁRJUK

KEDVES VENDÉGEINKET!
1161. Bp. Köztársaság u. 2.

(a Rákosi útnál) Tel: 271-5855
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H-H Infó - a Helyi Hírek időszaki lap
inlormációs melléklete

V. évf. 4/2. s z . - 1 9 9 3 . 05. 10.
Felelős szerkesztő: Szőke Katalin

Szerkesztőség postacíme:
1631 Bp. Pf. 6.

Telefon: 271-5919
Kiadja a Ferenci Kiadó

1162 Bp. Hermina u. 16.
Felelős kiadó: Ferenci Zoltán

ÓVODA - VÁLLALKOZÁSBAN
Vállalkozásba adja az óvodákat a békéscsabai önkormányzat. A

testület nagy vihart kiváltó döntését azzal indokolták, hogy igen
költséges a pazarlóan működő gyermekintézmények fenntartása, s
a normatív állami támogatás (amigyermekenként évente 18 500 Ft)
csak töredékét fedezi a ráfordításoknak.

Az önkormányzat férítésmentesenbocsá!(\a. a működtetésre vál-
lalkozók rendelkezésére az épületet. A működtetőnek a dolgozói
állomány legalább felét(!) továbbra is foglalkoztatni kell, s termé-
szetesen igényt tarthat a normatív állami támogatás összegére is.
Nem kérdéses, hogy az óvodáknak továbbra is az eredeti funkció-
jukban kell üzemelniük.

A működtetésre magánszemélyek, alapítványok és egyházak
pályázhatnak. További felvilágosítás a békéscsabai önkormányzat
oktatási irodájától kapható.

VIRÁG - AJÁNDÉK
BALLAGÁSRA

megrendelést felveszünk
Újszász és Papucsvirág u. sarkán
Nyitva: K-P: 8-12-ig, 14-18-ig

SZOMBATON: 8-16-ig
VASÁRNAP: 9-13-ig

HÉTFŐN SZÜNNAP!

A kerület Cipőboltja
NO-MINI

Kereskedelmi Gmk
Bp. XVI. Újszász u. 87.

Férfi, Női és Gyermek cipők
teljes választékával áll

az Önök rendelkezésére
H-P: 9-18, Szó: 9-13 óráig

DISZKONT
BÚTORBOLT

XVI. Cinkota, Csókakő u. 27.
Gyermekheverő 6900 Ft-tól
Heverő 11900 Ft-tól
Franciaágy 19000 Ft-tól
Sarok
ülőgarnitúra 26900 Ft-tól

Fotelágyak, fotelok, éjjeli-
szekrények, garnitúrák

EGYÉNI ELKÉPZELÉST IS
MEGVALÓSÍTUNK!

Ny:H-P8-18-ig,Sz8-14-ig

Helyi vízügyek
Az április végén kezdődött há-

lózattisztítási munkák miatt a ke-
rületi csapokból időnként zava-
ros víz folyik. A legkülönfélébb
üledékek juthatnak a mosogató-,
és mosógépek vízrendszerébe
is, aminek következtében a kerü-
letben ugrásszerűen megnöve-
kedtek a hibabejelentések.

A szakemberek álláspontja
szerint a furcsán viselkedő mo-

sogató-, és mosógépeket egy-
szer-kétszer célszerű újraindíta-
ni, hátha a víz magával sodorja
az esetleg rossz helyre került
üledéket. Ha ezután sem javul
meg a gép, akkor forduljanak
szerelőhöz.

Fontos, hogy ebben az idő-
szakban a mosó-, és mosogató-
gépeket semmiképpen ne hagy-
ják otthon felügyelet nélkül.../

HÁZTARTÁSI ÉS HÍRADÁSTECHNIKAI
i GÉPEK SZERVIZE i

- Gabula András 271-21-53 - Nagy Gábor 271-71-37
XVI. Áf. Árpádföld sor 25. XVI. Mf. Baross G. u. 20.

HIBABEJELENTÉS: Hétköznap 9-18-ig
- Háztartási kisgépek, mikrohullámú sütő, hőtárolós kályha,

mosógép, hűtőgép, fagyasztó, villanytűzhelyvarrógép
javítása jótállással

- Boyler javítás, tisztítás, boylercsere, házhoz szállítással is
- Kisebb vízszerelési munkák, javítások elvégzése
- Televíziók, videók, egyéb híradástechnikai készülékek javí-

tása jótállással
- Háztartási klímakészülékek árusítása és telepítése

kedvező áron! (Tel: 271-21-53)



ÁLLATI DOLGOK

Vigyázat, kullancsveszély!
A kullancsok madarakon és

emlősökön élősködő időleges
paraziták. Hazánkban 25 fajuk
ismert, bőrszerű, olykor szembe-
tűnő mintázatú, s gyengén sző-
rözött felszínű a testük. Száj-
szerveikből fejszerű képződ-
mény, az un. „capitu/um"a\a!t\i\\
ki, ez viseli a szipókának neve-
zett szervet.

Elülső lábuk végén van a
szaglószervük. Két egyszerű
szemük van, vagy (egyes egye-
dek) vakok.

^&ü]K$f
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Hím kullancs

Egész évben nyereményakció!
a János utcai állattartók boltjában

Vásárlása ellenében kapott nyugta sor-
száma havonta sorsoláson vesz részt: I.
díj: 1000 Ft, II. díj: 600 Ft, III. díj: 400 Ft
értékű utalvány bármely, nálunk kapható
termékre: táp-termény;' kutya-macska,
díszhal, madár eleség, felszerelés, gyógy-
hatású készítmények minden állatnak
Ezen felül karácsonykor ajándéksorsolást
tartunk az egész évi sorszámokból. A
nyertes számokat havonta a Helyi Hírek-
ben közöljük, valamint az üzletben meg-
tekinthető.

Bp. 1162 (Rákosszentmihály)
János u. 14.

Telefon: 271-4122
NYITVA: hétköznap 9-18-ig,

szombaton 9-13-ig

Időleges paraziták, a gazdát
csupán táplálékszerzés céljából
keresik fel, majd ha megteltek
vérrel, leesnek róla. így 2-4 mm-
es nagyságuk 6-8 mm-re nőhet.

Fejlődésük szerint megkülön-
böztetünk egy-, két-, ill. három-
gazdás kullancsokat. Magyaror-
szágon a háromgazdás kullan-
csok az elterjedtek. A vérrel telt
nőstény a földre esik, s oda rakja
2-4000 petéjét.

A kullancsok vérszívásukkal
és ragályanyagok terjesztésével
károsítják gazdáikat. Jelenlétük
felderítése jellemző felépítésük
miatt nem okoz problémát.
Egyes nézetek szerint eltávolítá-
suk előtt nem szerencsés olajjal
vagy zsíros kenőccsel bekenni,
mert erre öklendeznikezdenek,
s ilyenkor gyakran kórokozókkal

VÍZ - GÁZ - FŰTÉS
Technikai Szaküzlet
XVI. Rákosi út 103. TELEFON: 271-49-64

MÁJUS 31-IG VÁLTOZATLAN ÁRON
GÁZKÉSZÜLÉKEK TELJES VÁLASZTÉKA

V4-2-vízmelegítő
2V-4 -vízmelegítő
C-12cirko
C-18cirko
C-24 cirko

20 400 Ft
30 400 Ft
36100 Ft
44 310 Ft
52 200 Ft

}PARAPETGÁZKONVEKTOROK
GF-25pp. gázkonvektor 19 220 Ft
GF-30 pp. gázkonvektor 22 970 Ft
GF-35 pp. gázkonvektor 20 490 Ft
GF-40 pp. gázkonvektor 26 560 Ft

j F-8-50 pp. gázkonvektor 23 590 Ft

C-30 cirko
C-40 cirko
2C-18
K-I 8
F-25 falifűtő

58 800 Ft
63 500 Ft;
50 300 Ft J
78 900 Ft!

7 970 Ft

KÉMÉNYES KONVEKTOROK
GF-25 km. gázkonvektor 17190 Ft
GF-30 km. gázkonvektor 20 630 Ft
GF-35 km. gázkonvektor 18130 Ft
GF-40 km. gázkonvektor 24 220 Ft
F-8-50 km. gázkonvektor 21 250 Ft

VALAMINT KAPHATÓ
AZ ÖSSZES GÉPÉSZETI
SZERELVÉNY
KEDVEZŐÁRON!
Nyitva:
hétfőtől péntekig 8-17 óráig
szombaton 8-12 óráig

fertőzik az állatot. A kullancs spe-
ciális csipesszel az óramutató já-
rásával ellentétes irányba halad-
va könnyen kicsavarható a bőr-
ből. (Tehát a kullancs jobbmene-
tes! A szerk.) Fontos a csavarás,
mert a beszakadt fejrész gyulla-
dást, helyi izgalmi állapotot okoz-
hat a bőrben.

A kullancsok távoltartása a
kutyától, macskától fontos és
nem mindig egyszerű feladat.
Egyes bolhaírtó nyakörvek kul-
lancs ellen is hatékonyak (a cso-
magolásonfeltüntetik). Jó hatású
a 6 hetente ismételt Ivomec inj.,
vagy a Tiguvon szuszp. alkalma-
zása. Porok, fürösztőszerek is
ismertek, ezek használata nehe-
zebb.

Ha állatunkon kullancsot ész-
lelünk (eleinte 2-3 mm-es kékes-
sárgás színű bőrnövedéknek lát-
szik) és nem merünk vállalkozni
az eltávolítására, keressük fel a
legközelebbi állatorvost, akitől
tanácsot is kérhetünk a további
invázió megelőzésére.

Még egy tanács: fás, bokros
helyen való séta, kirándulás után
feltétlenül nézzük át állatunkat
„fülétől a farkáig"- nincs-e benne
hívatlan vendég (kullancs).

Házi Állatorvosi Szolgálat
Dr. Lukács Zoltán

S Z O L G Á L A T
BUDAPEST

Dr. Lukács Zoltán
vezető főállatorvos
Telefon: 164-71-41

HÁZNÁL TÖRTÉNŐ
- betegellátás
- védőoltások
- kis műtétek
- elsősegélynyújtás
- szülészeti segítségnyújtás
- kézigyógyszertár
- nagyobb operációk

háztól-házig szállítással

NLF Ruha-Shop
XVI. Újszész u. 59.

Kiárusítás már 30 Ft-tól
pólók 130,150,180 Ft-ért

Olcsó blúzok, szoknyák, ruhák
JÖJJÖN EL NEM BÁNJA MEG!

Forró éjszakák, hideg sör

PANZIÓ N^ 85
(Borotvás-Üzbég u. sarok)

| Kedves vendégeinket kényelmes szó-1
; báinkkal, sokfajta szolgáltatással sze-j
l retettel várjuk. Játékautomaták, flippé-
; rek, óriási sör- és italválaszték

Nyitva :12-02-ig

GÉPJÁRMŰ SZERVIZKÖNYVEK megrendelhetők
a KORREKT Nyomdaipari Kft-nél

Megjelent kiadványaink:
* VW GOLF Dízel és Turbódízel (1983-tól) * OPEL KADETT D1,2N-1,2S-1,3N- \
1,3S-1,6S-1,8E (1981-től) * FIAT UN01,3-1,7 Dízel (1983-tól) Turbó (1985-tól) j
* RENAULT 5 C, TC, L, GL, GTL, TS, GTS, TSE, Turbó (1985-től) * PEUGEOT j
205 GL, GR, GT, XL, XR, XT, SR, XLD, GLD, XRD, GRD, SRD (1983-tól) FIAT f
RITMO 60, 65, 75 benzines (1978-tól)

A könyvekára 1960 Ft+postakőltség
Cím: 1165 Bp. Farkasfa u. 52. Telefon: 271-3227

PRofESSZiONÁlis IBM PC

SZÁMÍTÓQÉFEK
7 ' . szolid ÁRON
/ tV

Pl AT J86/40MHz,SX,2Mb RAM, l, 2 Mb Floppy,
14* MONO supER VGA MONÍTOR, 101 q. biÜENiyüzCTiyo QQQ _+

HP USERJET II. P+ Típus: 80 000," + ÁFA
<=<=>JVV*»«J-rEI*.S Kena

271 44 44 TAkÁcsZolrÁN



SZÁZEZRES TtlLFIZETÉS
A rákosszentmihályi postahi-

vatalban bemutatóra szóló, 3 hó-
napos /<9Aű/és*7Posta-takarékje-
gyet váltott ki egy férfi. A címletek
a következők voltak: 4x1 millió Ft
és 5x100 ezer Ft. A beváltás
során a lekötött tőke mellett a
kamatot is kifizették.

A kissé szokatlan ügylet alkal-
mával a posta alkalmazottja „túl-
fizette" az ügyfelet: & kivett ősz-
szegen és a kamaton túl további
140 ezer forintot adott ki - téve-
désből. Az összeg átvevője a
kamat-számfejtést nem ellenőriz-
te, és az átvett összeget eltévé
távozott.

Ezt követően derült ki a postai
dolgozó hibája, ám az ügyfelet
már sehogy sem tudták megtalál-
ni. A bemutatóra szóló takarékje-
gyek sem adtak támpontot arra,
hogy ki volt a pénz átvevője. A
posta - hivatalból - feljelentést
tett a rendőrségen, és a dolgo-

zóra „ráterhelték" a 140 ezer fo-
rintot...

Ezúton kérnénk az összeg -
bizonyosan jóhiszemű - átve-
vőjét, hogy keresse fel a Ráko-
si úti postahivatalt, és rendez-
ze a dolgot... Jelentkezését na-
gyon várja az a családos, két-
gyerekes fiatalasszony, akinek
a tévedésből kifizetett 140 ezer
forint előteremtése szinte meg-
oldhatatlan gondokat okoz.

^AKKUMULÁTOR
SZAKÜZLET

Gépkocsi és motorkerékpár akkumulá-
torok, 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

Az Új
m
W

Kedves Szülök!

Az Új Suli alapítványi iskola
felvételt hirdet 6. életévüket be-
töltött gyermekek számára. Az
iskolában felkészítő „nulladikos"
és fejlesztő elsős, másodikos,
harmadikos kiscsoportokban
(kb. 15 fős osztályokban) folyik
az - egyedi tanterv és pedagó-
giai program szerinti - oktatás.

A program végrehajtása so-
rán egyénre szabott foglalkozá-
sokon sajátíthatják el a tanulók
az első osztályos követelménye-
ket, de ennek elérése nem köte-
lezőm felkészítő „0" évfolyamon.
A gyermekek felszabadultabban,
vidámabban, jobb kedvvel vé-
gezhetik a napi tennivalókat, ku-
darcok nélkül biztosabb alapok-
kal folytathatják később tanul-
mányaikat a fejlesztő osztályok-
ban.

Jelentkezni lehet az iskola je-
lenlegi helyén (Budapest, XIV.
kér. Kantomé sétány Q.) Szabó
Erika programigazgatónál. Fel-
vételi: 1993. június 1-6. között,
ugyanitt.
Az alapítványról, illetve az alapít-
ványi iskoláról további informáci-
ót nyújt Antal János alapítványi
képviselő. (Telefon: 1666-399)

Komputeres szem és kontakt-
lencse vizsgálatot végez!
GERŐ
RUDOLF
Jénai okleveles látszerész mester
és optometrista
Kontaktlencse és tároló árusítása
Óriási keretválaszték - extra lencsék is

Bp. XVI. M.föld, Veres P. út 110.
(a Repülőtéri HÉV megállónál.)

Nyitva: 9-18, szombaton 9-14 óráig.

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

Tel/Fax:
271-58-52

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)

ZIBRO KAMIN
finomított petróleummal

(Dunasol) működő
energiatakarékos kályha

üzemanyaggal együtt kapható

Trapéz Autósbolt
VISNYEI GÁBOR

járműalkatrész kereskedő
1163 Bp. Kolozsu.39.

Telefon: 1-846-992
NYITVA: 9-18-ig, szó. 8-12-ig

Skoda-, Lada-, Dacia-, Polski Fiat
alkatrészek, karosszéria elemek,
felszerelési és autóápolási cikkek
használt és felújított alkatrészek

ADÁSA-VÉTELE

fr BAMBINO át
Bébi- és gyermekdivat

Újszász és Farkashalom u. sarok

Petőfikerti

BARKÁCSBOLT
XVI. Újszász u. 95.

(Papír utcai megálló)
Szeg, csavar, tipli, popszegecs,

épület- és bútorvasalás, bar-
kácsfaáru, elektróda, kefe,

ecset, kerti- és kéziszerszám,
kerítésfonat, rostaszövet, stb.

Nyitva: H-P 8,30-17,30
T: 271-2059 Szó: 8-13-ig

AH-HInfó
hirdetési
riasá b x 1 5 nri rrt m 900 Ft

i hasa b
1 hasáb
1 hasáb
| hasáb
f hasáb

P • hasáb
|2 hasáb
|2 hasáb
2 hasáb
2 hasáb

x 35 mm
x 45 mm
x 55 mrri
x 65 mm
* 90 mm

x; 45 : m"m:;-
x 55 nfim
x 65 nim
x 90 mm
X130 mm

Egész oldal

Ft
2.250 Ft

2.700 Ft

Í;ioo Ft

4:250 Ft

-|4.4p|||
- 5.200 Ft

5.900 Ft
7.800 Ft

1 1.000 Ft

21.000 Ft

40.000 Ft

fteklá
kérdéseivel keresse meg

a szerkesztőségét
Téíeföri; 271-5919

30-50-70% engedménnyel!
PAPLANHAZ
Veres P. u. 49.
(Sashalmi HÉV megállónál)

VARROSBOLT
Kolozs u. 39.
(SZTK oldalánál)

ROTEL
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 határidővel, korrekt árakkal.
FULL SERVICE!


