Független folyóirat

6, évi 11. szám

Ara: 17,50 Ft

HOGYAN NEM KERLT BRTNBE A POLGRMESTER
Fekete Gábor visszavonul a politikától

• Önkormányzati
képviselőjelöltek

3-5. oldal
o o o

11. oldal

• POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Választási információk
6-8. oldal

BUSZVITA: Itt a piros, hol a piros
H-H Infó 3. oldal

Őszi bajnok a RAFC
9. oldal

TÁVVEZÉRELHETŐ
KAPUNYITÓK
KAPUTELEFONOK
- Kert- és garázskapuk
- Kapunyitó motorok toló-,
nyíló-, és garázskapukhoz
- Sorompók, lánckorlátok
- Parkolásgátlók, csőkorlátok
- Audio- és videó kaputelefonok
- Lakásriasztók
- Vezeték nélküli csengők és
mozgásérzékelő lámpák

- Kamerás megfigyelőrendszer
KERÜLETI MEGRENDELŐKNEK
5% ÁRENGEDMÉNY!

TECHNOMH" Tel/Fax: 1633-416
BEMUTATÓTEREM:
1163 Bp. Veres Péter u. 48.
Nyitva :H-P 9-17-ig

TEHERFUVAROZÁS
SÓDER, HOMOK, BETON
termőföld, murva rendelése
KONTÉNERES
Lom és sitt szállítása

Tel: 06-60-343-519
(éjjel-nappal)

AUTÓSBOLT, JAVÍTÁS
Polgár László
1164 Bp. Ostoros út 67/A.
R-tel: 06-60-329-223

DR. IVÁMYI JUDIT
GAVALDA ZOLTÁN
FOGSZAKORVOS ,^íffS!SS*. FOGTECHNIKUS
RENDEL:
^AVAU^N^'
NYITVA:
Hétfőtől csütörtökig:
Hétfőtől csütörtökig: 9-18-ig,
du.5-7-ig
TELEFON: 271-0801
Péntek: 9-15-ig

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

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

XVI. Cinkota, Csókakő u. 27.
POZDORJACSAVAR GYÁRTÁSA
03-06-ig
TETÖTOL-TALPIG
CSÚCS
MINŐSÉG:
-Holland alapanyag
- Olasz gépek
Nyitva:H-P 8-16-ig
* Autóalkatrészekkaphatók*
Egyenes, ívelt, kúp fogaskerekek bármilyen gk.-hoz,
mezőgazdasági gépekhez

BINOfflARKET KFT.
Családi ABC

1165 Budapest, XVI.
Budapesti út 121/D.
Tel/Fax: 271 -6071

Egyre bővülő áruválasztékkal várjuk Kedves Vásárlóinkat:
hétfőn 7-18 óráig, keddtől péntekig 7-19 óráig,
szombaton 7-13 óráig, vasárnap 7,30-12 óráig
UGYANITT HUS-NÁGYKERESKEDES A LAKOSSÁGI VÁSÁRLÓKNAK IS!
Félsertés fej- és láb nélkül, darabolva, bontva
a lakosság részére is nagyker áron!
Háztáji egész és bontott csirke
OLCSÓN, FRISSEN, NAGYKER ÁRON!

Sertés és baromfi belsőségek is kaphatók!

ÍZELÍTŐ ÁRAINKBÓL:
Karaj egészben
Tarja
Dagadó
Oldalas

506,374,374,308,-

Kilogrammonkénti árak (1994. november 15-én),
melyek az Áfát is tartalmazzák

Csirke egészben
(belezett)
Csirkemell
Csirkecomb
Farhát

209,286,296,88,-

CSIRKEÁRAINK VÁLTOZATLANOK! ]

Kereskedőknek nagyobb mennyiség esetén
további kedvezmények!

Sötét képernyő című korábbi
írásunk (H.H. 94/5. szám) a tavaszi eseményekigIsmertette a TV16-ügy szövevényeit - akkor
még nem tudtuk, hogy a TV-16
önkormányzati tulajdonrészének
átjátszása a Produkció Kft számára csupán gyerekcsíny volt
ahhoz képest, amit Fekete Gábor
polgármester meg mert tenni!
Lássuk a történet folytatását!
Tavasszal a testület Dr. Büki
Tamás indítványára felmondta a
színház bérleti szerződésót, és
ennek kapcsán éjfél után a Fidesz a sok hazamenő képviselő
miatt kialakult relatív többséget
kihasználva (Landa és Tóth képviselők segítségével) átjátszotta
a TV-16 önkormányzati tulajdon-

Az önkormányzati ciklus végére maradt a botrányok java;
a TV-16 ügyének újra felmorajló hullámai - végre - elsöpörték Fekete Gábor polgármestert. Az utolsó testületi
ülésen kiderült még tíz-húsz milliónyi fekete Fekete-kötelezettségvállalás is... Varga László iskolaigazgató ellen
búcsúzóul indítottak egy fegyelmit a Táncsics-iskola kusza pénzügyei miatt, és néhányan megpróbálták az egyébként semmivel nem vádolható Treer András alpolgármestert is a cserepadra ültetni, hátha sikerül csökkenteni
polgármesterré választásának esélyeit. Megvizsgáljuk a
bentoszkóppal, hogy az utolsó viharok mit kavartak fel az
önkormányzat vizében!

mint az MSZP-képviselő Pécsi ségeiről, melyre Tóvárosi gazdaIldikó, és fia, Szűcs Csaba.
sági tanácsnok jóhiszeműen neA Tóvárosi-bizottság vizsgála- gatív választ adott. Erre az OTP
ta számtalan gazdálkodási sza- közölte, hogy (más, utóbb tisztábálytalanságot ián fel a TV-16- nak bizonyult tételek mellett)
nál, és a kábeltévé-igénylők pén- húszmilliós önkormányzati készzére sem tudtak rábukkanni. Az fizető kezesség áll fenn az ÁltaEltűnt a kábeltévére
október 18-i testületi ülésen a lános Értékforgalmi Bank javára!
befietett pénz
képviselők úgy döntöttek, hogy Senki nem tudta, hogy mi ez; de
részének négyötödét a tulajdo- megbízzák Treer András alpol- az ÁÉB csakhamar le is akarta
nostárs Produkció Kft-nek. Az gármestert: ügyvéd bevonásával hívni a pénzt a kerület számlájáezt követő felzúdulásban rendkí- tegyen feljelentést Nagy István ról! Rendkívül szerencsés véletvüli testületi ülést hívtak össze a és a TV-16 vezetői ellen a lakos- len volt, hogy a hitelfelvétel kaptöbbiek, ahol a valódi többség sági pénzek hűtlen kezelésének csán a kezesség fennállása még
kemény vizsgálatot rendelt el: er- és egyéb gazdasági bűncselek- az összeg lehívása előtt kiderült,
re Tóvárosi Károly tanácsnok irá- ményeknek gyanúja miatt. (Ez mert a pénzt később aligha lehenyításával külön bizottságot ne- azóta megtörtént.) Treer Andrást
Hűszmillió hitel
azzal is megbízták, hogy vizsgálveztek ki, teljes hatáskörrel.
az
asszony cégének
ja
meg:
hogyan
lehetne
önkorA Produkció és a TV-16 ténymányzati
befektetésként
befejezleges vezetője, Nagy István úgy
tett volna visszaszerezni...
húzta az időt - szokása szerint - ni a kábeltévét, hogy a befizetők
A jegyző és a pénzügyi taahogy csak tudta; közben pedig ne veszítsék el végleg a pénzü- nácsnok mindent elkövetett, neket - ez is folyamatban van.
a TV-16 megindította a Metropol
hogy lehívják az összeget az önTV adását a megszerzett sugárkormányzat számlájáról (a készzási joggal, de a kábeltévét eszük
Látszólag nem tartozik ide, fizető kezességnél ehhez elég a
ágában sem volt befejezni. Fel- hogy az önkormányzat korábban hitelező egyoldalú igénye!). Az
tűnt, hogy a Fidesz alighanem úgy döntött: felvesz 60 millió Ft OTP eleinte nem akart együttműöngólt lőtt a TV-16 fedezésével: hitelt az út- és csatornaépítések- ködni, de csakhamar kiderült,
a Metropolban nem fideszes, ha- re. Az OTP nyilatkozatot kért eh- hogy a kezességi nyilatkozat
nem szocialista arcok tűntek fel, hez a kerület fennálló kötelezett- szabálytalan (nem egyezik az ön-

A FACTIJRA BÚTORGYÁR
megnyitotta a kerület első bútorboltját

Bp. XVI. Sashalom, Thököly u. 10.
(a Sashalmi piacnál) - Telefon: 183-79-54
NYITVA a hét minden napján: H-P 8-19 óráig, Szo-V 8-14 óráig

* <í* *J*

Fekete Gábor polgármester
zárt munkaértekezleten elismerte vétkességét: tettét azzal magyarázta, hogy Lovró József képviselő és Nagy István bírta rá az
aláírásra, mellyel a kábeltévé befejezését kívánta biztosítani.
Mondani sem kell, hogy a Nagy
Istvánné cége által felvett hitel
ellenére a kábeltévé építését
nem folytatták: a pénz alighanem
a Metropol TV üzemeltetésére
ment el, már amennyit nem mentettek ki a cégből... A polgármesternek kizárólag minősített többségű testületi döntés alapján lett
volna szabad ilyesmit tenni, de az
ügyről a képviselők nem tudtak,
kivéve a mélyen hallgató Lovrót.
Kiderült, hogy a kezességet Fekete 1993. szeptemberében írta
alá; azófa Lovróval együtt titkolták a dolgot, illetve szükség esetén „mellébeszéltek", mint a vízfolyás.
Fekete azt is elmesélte - utólag, mint mindent -, hogy a Produkció Kft. tulajdonosai is megváltoztak az idők során: többek
között üzletrészt szerzett Pécsi

(folytatás a következő oldalon)

NOVEMBERBEN IS BEVEZETŐ ÁRAK!
Franciaágyak 21.900,- Ft-tól és kiegészítők:
éjjeliszekrények 3.100,- Ft-tól, puffok 2.70O,- Ft-tól, stb.
Sarok-ülőgarnitúrák
Heverők
Fotelágyak
37.900,- Ft-tól
11.900 Ft-tól
Elemes szekrénysorok -#- Irodabútorok

kormányzat aláírási címpéldányával, és a számlaszám sem
stimmel), így az OTP-nek nem is
lett volna szabad azt elfogadnia
- homályos, hogy ki és miért
fogadta el mégis... Azt is megtudta a jegyző, hogy a kezességet
Fekete Gábor vállalta, mégpedig
a Vám-Trade Kft javára, mely
Nagy Istvánné cége; az olvasó
nem téved, a TV-16-os Nagy István feleségéről van szó! Az OTPnél letett okmányon szerepelt a
pénzügyi irodavezető aláírása is
(érdekes módon az ÁÉB példányán nem), de ő külföldön volt a
kezesség keltezésekor (szignója
el is tér néhány részletben az
eredetitől).

9.9OO Ft-tól

FACTURA Bútorgyár
60.000 Ft feletti vásárlásnál
Bénye,
Kossuth L. u. 50.
ingyenes házhozszállítás!
R-tel: 06-60-340-588
Ezen hirdetés felmutatója
RAKTÁR ÉS ÜZLET:
a bevezető árakból is
Bp. XVII. Kaszakő u. 4.
további 5% kedvezményben részesül!
Tel: 2560-288

IPAROSOK, ÉPÍTKEZŐK
BARKÁCSOLÓK!
Bő választékkal várjuk
a Petőfi kerti
BARKÁCSBOLTBAN
Bp. XVI. Újszász u. 95.
(a Diszkont mellett)

NYITVA:
H-P: 8,30-17,30-ig, Sz: 8-13-óráig
Tel: 271-2059
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(folytatás az előző oldalról)
Ildikó, az MSZP országgyűlési
képviselője, és fia, Szűcs Csaba,
valamint Deák Gábor, a múlt
rendszer volt sportminisztere. Az
MSZP-hez kötődő új tulajdonosokat a Metropol TV sugárzási engedélye csábította, de a kábeltévé kiépítése nekik sem volt szívügyük.
Amikor az adósságok már sokadszor elborították a TV-16-ot
(mely közben már rutinból nem

A polgármester úgy eladósodott, hogy anyagi okok
miattnem mondhat le
fizette az önkormányzatnak a
bérleti díjat és a színház rezsijét),
a céget megpróbálták eladni,
hogy a húszmilliós adósságot ki
tudják fizetni, de ez nem sikerült.
Fekete félt, hogy ha a húszmilliót
a kezesség alapján lehívják az
önkormányzattól, akkor hűtlen
kezelésért börtönbe kerül, ezért
valahogy szerzett egy vevőt a
cégre, aki 15 milliót fizetett. A
hiányzó 5,3 milliót Fekete szedte
össze egy hétvégén, de ezért állítása szerint - sem tulajdonrészt, sem mást nem kapott. A
polgármester bejelentette: viszszavonul a politikából.
Tóvárosi közölte, hogy az önkormányzat az új társtulajdonossal szemben jó tárgyalási helyzetben van, mert Büki képviselő
indítványára a testület tavasszal
felmondta a színház bérletét, és
lejárt a felmondási idő - így az új
szerződést már az önkormányzat érdekei szerint lehet alakítani.
*> «> *>
A zárt értekezlet úgy döntött,
hogy a polgármester tettei bűncselekmények gyanúját vetik fel,
ezért ügyészségi feljelentést
tesznek Fekete ellen. Voltak néhányan, akik furcsamód nem helyeselték, hogy ezt ügyvéd készítse; Pratzner, Gaál Csilla és a
fideszesek kifejtették, hogy a
jegyző - akit a polgármester bízott meg a jegyzőséggel november végi lejárattal -, vagy a joggyakorlatot nem folytató Dr. Gaál
Csilla is megtenné. A többség az

ügyvéd mellett voksolt... A Fidesz
tessék-lássék még védte polgármesterét, de a beismerés után
már ők sem mondhatták, hogy
semmi sem történt...
Büki Tamás a zárt ülésen lemondásra szólította fel a polgármestert, aki közölte: nem mond
le, mert az ötmillió kifizetésével
úgy eladósodott, hogy minden fillérre szüksége van. (Ha kitölti a
mandátumát, végkielégítésként
félévi fizetést ad neki a törvény!).
Büki doktor ezt egyszerűen pofátlanságnak nevezte, és kijelentette: indítványozza, hogy a Fekete elleni büntető feljelentés lezárultáig a végkielégítést tartsák
vissza.

»> *> *>
A következő, november 15-i
testületi ülést a beteget jelentő
Fekete helyett Treer András alpolgármester vezette. A zárt értekezlet döntésének megfelelően
fegyelmit rendeltek el a polgármester ellen (ennek már sok jelentősége nincs, mert megbízatásának lejárta után a fegyelmit
úgysem lehet végrehajtani...). A
megválasztott vizsgálóbizottság
elnöke, Dr. Gaál Csilla (MIÉP)
rövid tanácskozás után indítványozta a polgármester felfüggesztését, de érdekes árukapcsolással: javasolta azt is, hogy
egyben a testület küldje szabadságra Treer András alpolgármestert (aki ilyenkor törvény sze-

KARÁCSONYI AJÁNLATAINK!
Terítő garnitúra az ünnepi asztalra
280-660 Ft
Ágynemű garnitúra
850-1650 Ft
A gyermekek kedvence:
„Szépség és a Szörny" rajzfilm-figurás
normál méretű 2 db-os ágyneműgarnitúra
MOST CSAK 880 Ft/db
1162 Bp. XVI. Mátyás király u. 73.
(megközelíthető a 144-es és
a piros 44-es autóbusszal)
NYITVA:
hétfőtől péntekig 12-18 óráig
szombaton 10-14 óráig

KORREKT Nyomdaipari KFT
Ofszet és Szitanyomás
Könyvek - Prospektusok - Szórólapok
Öntapadó címkék- Ügyviteli nyomtatványok
készítését rövid határidővel vállaljuk

1165 Bp. Baross Gábor u. 30,
Tel: 271-6804

*

Fax: 271-3227

rint polgármesterré lép elő), nehogy polgármesterjelöltként folytatott kampányában tisztségét
felhasználja.
Az ötlet nem volt ellenére a
képviselők soraiban ülő Pratzner
Győzőnek (Ingatlantulajdonosok
Egyesületeinek Szövetsége) és
Szabó Imrének (MSZP), akik történetesen szintén polgármesterjelöltek... Kevés képviselőt zavart
az a tény, hogy Treer semmit
nem követett el, és nem ellene
folyik a fegyelmi; mint ahogy az
sem számított, hogy polgármester nélkül a hivatal és a testület
működése egyaránt megbénul

Tervek-15 millióért
(az alpolgármesternek már nincs
helyettese, ha ő is kiesik!). Treer
elmondta, hogy a hivatal irányítása felelősségteljes és időigényes
elfoglaltság, melynek ellátása inkább hátráltatja a kampányát,
mert nem marad elég ideje; és
frappánsan közölte, hogy ha szabadságra küldik, akkor el is megy
- de azonnal, tehát nem vezeti
tovább az ülést, hanem elmegy
haza! Az alpolgármester kétségtelen igazát nem lehetett cáfolni,
így ellenfelei fanyalogva engedé-

lyezték, hogy továbbdolgozzon...
Nem szabad elfelejteni, hogy az
önkormányzati választás jelentősen különbözik az országgyűlésitől: akkor Treer el is ment
szabadságra, nehogy előnyt élvezzen, de most szinte minden
képviselő újraindul, de hát ezért
az önkormányzat nem zárhat be
egy-két hónapra...
»»» «.*»
A pótköltségvetés elfogadása
kapcsán Tóvárosi tanácsnoknak
vérforraló napirendet kellett előterjesztenie a fedezet nélküli
szerződésekről. Mint általában,
ismét a polgármester írta alá
(egyedül, senkinek be nem jelentve) a nyáron azt a szerződést, melynek megkötését mind
Treer András alpolgármester,
mind Tóvárosi elutasította.
A rákosszentmihályi sportcentrum tervéről van szó: a létesítmény több száz millióba kerülne, így a költségvetésben nem
volt rá pénz. Hámori úr, a RAFC
elnöke és Pratzner képviselőElőterjesztette a tavasszal, hogy
legalább a tervezést kezdje meg
az önkormányzat. Eleinte részletes rendezési tervről (RRT) volt
szó: ez lényegében egy vázlat,

VÍZ - GAZ - FŰTÉS
SZAKÜZLET
XVI. Rákosi út 103-105.
Tel: 271 -49-64
Fax: 251 -2348

GÁZKÉSZÜLÉKEK
KARÁCSONYI AKCIÓ J A

V4-2 - gázv. m.
ZV-4 -gázv. m.
C-12cirko
C-18cirko

28100
34900
41570
48200

F8/50 g.konv.
GF 40 gkonv.
GF 35 gkonv.
K18

25200
26800
Ferroli (olasz)
29200
27200
24 kW-os
23800
21900
Vezúv cirko
96000
91000
10-24 kW
Ára ink az Áfa t tartalmazzák

26600
33900
40200
46200

C-24 cirko
C-30 cirko
C-40 cirko
ZC-18

61860
63800
74950
55600

56000
62000
71000
53200

99950

97950 l

58600

56000 f
1

AMÍG A KÉSZLET TART,
MOST VEGYEN GÁZKÉSZÜLÉKET!
Ezen kívül csapok, csaptelepek, szerelési anyagok
rézcsöves technikához is!
NYITVA:
hétfőtől péntekig 8-17 óráig
szombaton 8-12 óráig

(Házhozszállítás]

§
|
§
1
§H

Négy év után
melyet a testület rendelettel fogad el; költsége néhány százezer
forint. A polgármester pártolta a
terv elkészítését. Büki dr. többször is kérte - ismervén Feketét
-, hogy a határozatba kerüljön
bele az összeg is. Ezt a jóhiszemű Tóvárosi feleslegesnek vélte,
így kimaradt a vitában meghatá-

A polgármesteri iroda
csendes magányában
rozott négyszázezer Ft határ.
Csakhogy Fekete kihagyta a
„rendezési" szót is, a „részletes
terv" pedig nem szakkifejezés,
akármit jelenthet.
A slendrián határozatot melyben azért elő volt írva a polgármester időszakos beszámolási kötelessége a végrehajtásról
- Fekete szokása szerint úgy
értelmezte, hogy azt csinál, amit
akar. Teljes kiviteli tervet rendelt
meg (ennek egésze Áfával 15
millióba kerül...); sem neki, sem
a főépítésznek nem tűnt fel, hogy
még RRT sincs, mely nélkül a
kiviteli tervet elkészíttetni enyhén
szólva felelőtlenség: olyan, mintha úgy vesznek a gombhoz kabátot, hogy a gombot még nem
is látták... Hiába utasította vissza
a megrendelés aláírását Treer
és Tóvárosi: Fekete irodája csendes magányában maga aláírta
(az élőin ellenjegyzések nélkül),
és elküldte. Ilyenkor a külső szerződő fél jóhiszeműnek minősül,
hiszen nem tudhatja, hogy a polgármester képviseleti jogát már
az adóbotrány óta alaposan korlátozta a képviselőtestület. El is
készítették a százoldalas tervet,
és igen gyorsan dolgozhattak, hiszen a számla két nappal a meg-
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Hitel és lízing!

Az elmúlt négy év meghatározó volt a
kerület, és vezetőinek életében is.
Az önkormányzást, mint teljesen ismeretlen demokratikus irányítási módot kellett elsajátítani, és egyidejűleg a kerületet ezen keresztül működtetni, fejleszteni, jobbítani. Kínokkal és sikerekkel
egyaránt gazdag időszak volt. Több minden történt ezalatt a rövid időszak alatt,
mint az előző húsz évben.
Dinamikusan épültek az utak, csatornák,
egyéb közművek és megindult a telefonhálózat fejlesztése is. Több száz kerületi
fiatal költözhetett a kerület számára
„megszerzett" volt szovjet lakásokba,
garzon házba, és hamarosan 60 szociális lakásba is. A kerületi közalkalmazottak már nem az utolsók kerületek közötti bérek összehasonlításakor, és intézményeik
is gazdagabbak, önállőBbak, korszerűbbek mint négy évvel ezelőtt.
Azonban a sikerek mellett kudarcok és hibák hátráltatták a munkámat. Ezekért
rendszerint olyan támadásokat kaptam, hogy a mögöttes érdekeket utóbb mindig
észre kellett vennem. (Például az adóbotránynál engem 53 újságcikk „népszerűsített", míg a „hasonló cipőben" járó szomszéd szabad demokrata polgármestert csak
három). Aki kisebbségből kormányoz azt arra kárhoztatja kényszerű helyzete, hogy
a legalaptalanabb vádaskodókat sem utasíthatja vissza keményen, mert lehet, hogy
a későbbiekben pont annak szavazatára lesz szüksége egy fontos döntésnél.
Ezen esetekből kaptam a legtöbb tapasztalatot, ember- és önismeretet.
Saját hibáimnak kijavítása teljesen felőrölte energiámat és lelkesedésemet. A közéleti
szerep az elmúlt négy évben a magánéletemet csaknem megszüntette.
Ezért úgy döntöttem, hogy visszavonulok az aktív politikai élettől és sem kerületi,
sem fővárosi szinten nem vállalok szerepet. Azt szeretném, ha jövőben a köz gondja
helyett a családalapítás terhei töltenék ki napjaimat. Az élet egy másik területén a
felgyülemlett tapasztalatokat úgy gondolom, lesz lehetőségem és időm is kamatoztatni.
Emlékezetemben azokat viszem magammal akik köszönetet mondtak azért, ha
sikerült értük tenni valamit, és azokat akik a kritika mellett néha még segítettek is a
feladatok megoldásában.
Köszönöm azoknak akik munkám során bizalmukkal támogattak, és a nehéz
napokban mellettem álltak.
Sok sikert kívánok mindannyiuknak!
Fekete Gábor

rendelés után megérkezett a hivatalba! A testület nem tudott
most már mit tenni; elfogadták,
hogy felülvizsgáltatják szakértővel a terv értékét (mert az is
kétséges), de a megállapítandó
jogos összeget ki kell fizetni. Az
persze lehet, hogy ez a terv is a
sashalmi piac tervének sorsára
jut: azt még a volt tanács csináltatta meg 800 ezer Ft-ért, de a
kivitelre azóta sem volt pénz.
* <* *
Az utolsó ülésen búcsúzóul
még egy fegyelmit rendeltek el:
Varga László ellen, aki a Táncsics iskola igazgatója. Az okok:
a költségvetés alapos túllépése,
az iskola gazdálkodásának súlyos szabálytalanságai, ellenőrizhetetlen alapítványok közpénzből történő működtetése és a
szülőkkel kötött „szerződés"
alapján havi 2000 Ft beszedése,
mely fejében az iskola vállalta pl.
heti pluszórák megtartását, vagy

Megemelt bérek
az igazgatóknak
„ergonómiailag helyes új bútorok
beszerzését és a tanulók rendelkezésére bocsátását". Mindezen
szabálytalanságok alapos gyanúját könyvvizsgálói jelentés fedte fel. A testület Csomós Gyula
művelődési irodavezetőt jelölte ki
a vizsgálatra.
Nem ez volt az egyetlen oktatási probléma; az is napirendre
került, hogy a polgármester - hát
ki más... - csak az Oktatási Bizottság elnökével megbeszélve
önkényesen fejénként 17-25
ezerrel emelte az iskolaigazgatók
és óvodavezetők bérét. Ez a jövő
évi költségvetést tízmillióval terheli, ha nem változtatják meg,
valamint jelentős feszültséget
okoz az igazgatók és a beosztott
tanárok között. Szakács Gábor,
az Oktatási Bizottság tagja kifogásolta, hogy erről a bizottságban nem lehetett beszélni: Fekete közölte, hogy ő a munkáltató.
Ez igaz is, de nem az intézmény-

vezetőknél: az ő munkáltatójuk a
képviselőtestület. Mivel a választások közelsége miatt kevesen
vállalnak népszerűtlen lépéseket, a jókora béremelések viszszaigazítását végül levették a napirendről - ezzel már a következő testületnek kell foglalkoznia.
*«* <» *>
Könnyű azt mondani, hogy a
dörgő botrányok alapján az
egész testületet el kell zavarni:
most itt is az alkalom. Csakhogy
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Furnérozott belső ajtók
már 5.250 Ft Áfás értől
Szfnfumérozott és fakazettás íves belső ajtók és ablakok 10-35% kedvezményny*l,amfg a készlet tartl
Megás biztonsáú ACÉL

jócskán voltak olyanok, akiknek
a neve a különböző piszkos
ügyekben csak a számonkérők
között fordult elő, ugyanakkor saját területükön hasznos és becsületes munkát végeztek. A választók feladata most az, hogy az
alkalmasságukat már bebizonyító képviselőket kiválasszák az
ocsúból, illetve a kiselejtezettek
helyére megfelelőket állítsanak.
Ez nagy felelősség: senki nem
tehet jogos szemrehányást az
önkormányzatnak, ha nem megy
el szavazni, vagy ha nem tájékozódik előzetesen a jelöltekről, illetve voksát csak pártalapon
vagy ötletszerűen adja le. Tisztelt
Olvasók: az Önök kezében a
döntés december 11-én!
Bentoszkóp

l HELYI
S HÍREK

VALASZtMl INFORMÁCIÓK
Az idei ezüstvasárnapon esedékes önkormányzati választáson
megújul a fővárosi és a kerületi képviselőtestület egyaránt. A választók négy szavazólapon voksolnak: főpolgármesterre, fővárosi képviselőtestületre, kerületi képviselőtestületre és kerületi polgármesterre.
Polgármester az lesz, aki a legtöbb szavazatot kapja. A képviselőtestületben 16 szék jut az egyéni választókerületben legtöbb szavazatot kapott jelöltnek, a vesztes jelöltekre leadott szavazatok további
11 képviselőt juttatnak be a jelölő szervezetek (pártok, egyesületek)
által leadott úgynevezett kompenzációs listáról. A képviselőtestület
összesen 28 tagú lesz, ami hárommal kevesebb a mostaninál.
Alább a noveber 23-i állapotnak megfelelően közöljük az egyéni
választókerületi jelölteket, valamint a polgármesterjelölteket. A mellékelt vázlatos térkép a jobb eligazodást segíti.
1. sz. egyéni választókerület
Kiss Attila (FIDESZ) 24 éves nyomdaipari
üzemmérnök. Születése óta kerületi lakos. Az
Önkormányzat Vállalkozási és Gazdasági Bizottság tagja, az Állami Nyomda Rt marketing vezetője.
Janda Katalin (MSZP) 30 éves, gyógypedagógus, gyermekvédelmi szakértő, a fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben. Három gyermek
édesanyja. Az MSZP tagja.
Nagy György vállalkozó (XVI. Kerületi Ingatlantulajdonosok Egyesületeinek Szövetsége)
Takács László (Köztársaság Párt) Újságíró, a
Köztársaság Párt XVI. kerületi szervezetének
elnöke, 43 éves, születése óta kerületi lakos.
Krizsán Zoltán (FKGP-MIÉP-MDF-KDNP) 27
éves, nőtlen. Születése óta a kerületben lakik. A
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán tanít,
jelenleg az Egri Tanárképző Főiskola hallgatója.
Evangélikus vallású. 1992-ben a cinkotai gyülekezet presbiterévé választották.
Szabó F. Attila (Munkáspárt) - nincs adat (n.a.)
Szalay Petemé (Független jelölt) 48 éves, érettségizett, a XVI. kerületi OTP munkatársa, két
gyermek édesanyja, 1965 óta lakik a kerületben.
Tagja a jelenlegi önkormányzatnak, korábban
kivált az SZDSZ frakciójából.
Zalavári Ferenc (SZDSZ) 50 éves, főiskolai
végzettségű, 19 éve lakik a kerületben, sokáig a
Cinkotai HÉV-telep pályaépítési csoportvezetőjeként dolgozott, jelenleg gépjármúelőadó.

Vass Sándorné (SZDSZ) 41 éves közgazdasági
végzettségű, 44 éves, 2 gyermek édesanyja, a
XVI. kerületi rendelőintézetben asszisztensként
dolgozik. 13 éve lakik a kerületben.

dr. Szabó Zsófia Mária (FKGP-MIÉP) 33 éves,
születése óta Mátyásföldön él. Az Erzsébet kórházban dolgozik radiológus szakorvosként. Kül3. sz. egyéni választókerület
ső tagként dolgozik 1990 óta az önkormányzat
Kovács Raymund (FIDESZ) 25 éves, FIDESZ Egészségügyi Bizottságában. Személyes érdeönkormányzati frakciójának vezetője, a Jogi és mei vannak abban, hogy a lakók összefogásával
Közbiztonsági Bizottság elnöke. Családja több sikerült visszaszerezni a 614 volt szovjet lakást.
generáció óta a kerületben él. Tavaly végezte el Földesy Imre (Köztársaság Párt) üzletember, a
Köztársaság Párt tagja, a Mátyásföldi Vállalkoa Századvég Politikai Iskola
Schuszter Béla (MSZP) 60 éves, gépésztech- zók Szövetsége, a Corvini Domini Egyesület és
nikus, munkavédelmiszakértő. Nyugdíjas, vállal- a Mátyásföldi Lawn Tennis Club vezetőség tagja,
az Erzsébet-liget Alapítvány egyik létrehozója.
kozó. 3 gyermek édesapja, az MSZP tagja.
41 éves, 1957-től mátyásföldi lakos.
Hegedűs Józsefné (független jelölt) n.a.
Kázmér József (Corvini Domini Mátyásföldi Ház
Pilhálné Szabó Viktória (Egyesület a XVI. ke- és Lakástulajdonosok Egyesülete) 68 éves,
rületért) 58-ban született Budapesten, 5 éve érettségizett vállalkozó, nős, születése óta lakik
kerületi lakos. Középiskolai tanári végzettsége a kerületben. A jelenlegi önkormányzatban az
mellé - pszichológiai érdeklődésének megfele- SZDSZ frakció tagjaként került be, később fraklően -1 990-ben mentálhygiénés másoddiplomát ciót váltott.
szerzett. Férje újságíró, van egy kilenc éves
kislányuk. Pártonkívüli. Válogatott művészi tor- Varga László (Független jelölt) 44 éves, egyenász volt. Szakterülete: az oktatás, a pszicholó- temi végzettségű, jelenleg a Táncsics Mihály
iskola igazgatója.
gia és a sport.
Morvái Tamás Aurél (Köztársaság Párt) üzlet- Gubis Ádám (Munkáspárt) n.a.
ember, több vállalkozás résztulajdonosa, a Köz- Szemter István (MDF-KDNP) 50 éves villatársaság Párt alapító tagja, a Mátyásföldi Vállal- mosmérnök, két felnőttkorú gyermek apja. 1987kozók Szövetsége elnöke, a Corvini Domini ig az EMG-ben fejlesztőmérnökként dolgozott,
Egyesület és a Mátyásföldi Lawn Tennis Club azóta egy Számítástechnikai Kft ügyvezető igazvezetőségi tagja. 43 éves, 1970-től él a kerület- gatója. 1980-tól lakik Mátyásföldön. 1989 óta az
ben.
MDF tagja.
BitaiAndrásné (Corvini Domini Mátyásföldi Ház
és Lakástulajdonosok Egyesülete) n.a.
5 sz. egyéni választókerület
2. sz. egyéni választókerület
dr. Raisz Miklós (FKGP-MIÉP-MDF-KDNP) 49
Drucza Attila (FIDESZ) 23 éves, születése óta
Szász József (FIDESZ) Születése óta Cinkotán éves, mérnök. Felesége tanárnő, 4 gyermekük a kerületben él. Eredeti szakmája karosszéria
lakik, családja több generáció óta itt él. 24 éves, van. Kilenc év él Mátyásföldön. Több évig tanult lakatos, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus
jelenleg a pedagógusi diploma megszerzésén és dolgozott német nyelvterületen. 1993-ban Egyetem Bölcsészkarának hallgatója.
fáradozik. Az elmúlt időszakban önkormányzati lépett be a Magyar Igazság és Élet Pártjába,
melynek idén augusztusban elnökévé választot- Schimekné Bányavölgyi Éva (MSZP) 27 éves,
képviselő, több bizottság tagja.
ták. Bel és külföldi tapasztalatait szívesen hasz- pedagógus, népművelő. Alkalmazottként dolgoZubornyákné Verrasztó Gabriella (MSZP) 33 nosítaná az önkormányzati munkában.
zik, egy gyermek édesanyja. A Baloldali Ifjúsági
éves, testnevelő, 13 szoros magyar bajnok. Az Sólyom Lajos (Munkáspárt) n.a.
Társulás támogatja jelölését. Az MSZP tagja.
aktív versenyzés után két egyetemi diplomát
Harangi Zsuzsanna (SZDSZ) Leánykori nevén
dr.
Sebők
Tamás
(SZDSZ),
48
éves,
a
Szentszerzett a Testnevelési Főiskolán. Egy gyermek
Györgyi Albert Általános Iskola igazgatója, 1976- Bagdi Zsuzsa, 1951-ben született, 5 éves kora
édesanyja, pártonkívüli.
ban szerzett tanári diplomát, neveléstörténetből óta lakik a kerületben
Szilay András (XVI. Kerületi Ingat- doktorált. Két éve él budapesten, előtte NyíregySzászai Erzsébet (Köztársaság Párt) népművelantulajdonosok Egyesületeinek Szövetsége) 49 házán tanított.
lő, igazgató. Az Ikarus Művelődési Központban
éves, menedzser, nős, két gyermeke van. 34 éve
lakik a kerületben. Jelenleg is önkormányzati Péter László vállalkozó (XVI. kerületi Ingat- végzett tevékenysége nyolc éve köti a kerülethez. 1991-ben a „Népművelésért" állami kitünteképviselő, megválasztásakor az SZDSZ frakció lantulajdonosok Egyesületeinek Szövetsége)
tést kapta. Válogatott sportoló volt, ma is aktív
tagja volt, később kilépett.
nemzetközi bíró a kajak-kenu sportágban. 40
Hídvégi István (MDF-KDNP-FKGP-MIÉP) 49 4. sz. egyéni választókerület
éves elmúlt, nem tagja a Köztársaság Pártnak.
éves, gépésztechnikus, egy lánya van. Szüle- Kovács Krisztián (FIDESZ) 24 éves, régi mátése óta cinkotai lakos. 22 éve dolgozik egy ipari tyásföldi családból származik. Az önkormányzat- Lacsny Bála?-? (MDF-KDNP-FKGP-MIÉP) 49
szövetkezetben. '88 óta MDF tag, jelenleg is ban több bizottságnak is tagja. 1993-ban a Szá- éves, családja régóta Mátyásföldön él. Gépészképviselő. 1992-től a Földrendező Bizottság el- zadvég Politikai Iskola ösztöndíjasa volt. Az Ál- mérnök, nős, 3 gyermek édesapja. 1979 óta
tagja a Mátyásföldi Római Katolikus Egyházkönöke.
lamigazgatási Főiskola végzős hallgatója.
zség képviselő testületének. Egyéni jelöltként
Majdan Pál (Munkáspárt) 71 éves, a választá- Lovász József (MSZP) 47 éves, gépipari tech- került be 1990-ben az önkormány; itba. Műszaki
sok legidősebb jelöltje, 70 éve lakik a kerületben. nikus, felsőfokú munkaügyi szaktanfolyamot szakértőként foglalkozott a szovjet ingatlanok
Egyetemi végzettségű, nyugdíjas. 1990-ben az végzett. 30 éve az Ikarusban dolgozik, 1970 óta ügyeivel.
MSZMP színeiben indult a választásokon.
Mátyásföldön él, ahol a lakótelep közös ügyeit
Dr. Pesti József állatorvos (XVI. kerületi IngatMikulás Pál (Köztársaság Párt) 48 éves, Hon- képviseli. Egy gyermek édesapja. Pártonkívüli.
lantulajdonosok Egyesületeinek Szövetsége)
védségi közalkalmazott, pártonkívüli. 1966-tól él Treer András (Egyesület a XVI. kerületért) polBalázs József (Egyesület a XVI. kerületért)
Cinkotán azelőtt kistarcsai lakos volt.
gármesterjelölt, a jelenlegi önkormányzat alpol- 1935-ben a Baranya megyei Sásdon született,
gármestere.
1961 óta mátyásföldi lakos. Építésztechnikus;
Lengyel Károly né (SZDSZ), 51 éves, két gyer- országos építőipari vállalatoknál dolgozott épímeke van, ingatlanértékesítőként dolgozik a VII. tésvezetői, irodavezetői, főépítésvezetői beoszkerületi Polgármesteri Hivatalban, 1970 óta lakik tásokban. Nemrég ment nyugdíjba. Politikai párta kerületben.
nak soha nem volt tagja. Természetbarát, szereti
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a környezetét, Mátyásföldet. Szakterülete: a műszaki-építészeti kérdések.
Palotás! János (Munkáspárt) n.a.

6. sz. egyéni választókerület
Nagy József (FIDESZ) 42 éves, 1979 óta lakik
a Centenáriumi lakótelepen. Az önkormányzatban a Centenáriumi lakótelep képviselőjeként,
az Oktatási Bizottság tagja. A XVI. kerületi Lakóhelyi SE ügyvezető elnöke. Nyugdíjas klubot,
polgárőr csoportot szervezett, javaslatára módosították a 44/A buszjáratot.
Asztalos Lajos (MSZP) 50 éves, agrármérnök,
humán szakközgazdász. A Phylaxia Oltóanyagtermelő Rt Humán Erőforrás Központjának vezetője, több éven keresztül a főváros műszakikommunális bizottságának munkájában is részt
vett. Két gyermek édesapja. Az MSZP tagja.
Csendes Lajos István (Független jelölt) n.a.
Závodszky Istvánné (Egyesület a XVI. kerületért) 1949-ben született Tengelicen. 20 éve lakik
és dolgozik a kerületben. Elvált, 16 és 22 éves
lányait egyedül neveli. Védőnőképzőt végzett;
most a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem védőnői szakának levelező tagozatára jár.
25 éve dolgozik védőnőként, munkájának gerince a családgondozás, a megelőzés és az egészségnevelés. Pártonkívüli. Szakterülete: szociálpolitika, egészségügy.
Hirkó Csaba (Köztársaság Párt) kereskedő,
üzemmérnök. A Centenáriumi Lakótelepen vegyesből M üzemeltet egyéni vállalkozóként. Nős,
két gyermeke van, pártonkfvüli.
Zsinka László (FKGP-MIÉP-MDF-KDNP) 41
éves, közgazdász. Feleségével és két kislányával 1985 óta élnek a Centenáriumi lakótelepen.
A Központi Statisztikai Hivatal munkatársa, NB
l-es sakkozó, nemzetközi mester. Gyakran jár
külföldön, ott szerzett tapasztalatait szívesen
hasznosítaná az önkormányzat munkájában.
Lendl Jánosné (Munkáspárt) 44 éves, közgazdasági szakközépiskolában érettségizett, különböző beosztásokban dolgozott, jelenleg a XVI.
kér. Pedagógiai Szolgáltató Csoport gazdasági
előadója. 15 éve lakik a kerületben, két gyermeke van.
Veszpréminé Kállai Mária (Nagycsaládosok
Országos Egyesülete) n.a.
Gesztesi Péter villamosmérnök (XVI. kerületi
Ingatlantulajdonosok Egyesületeinek Szövetsége)

7. sz. egyéni választókerűlet
Imre Tamás (MSZP) 32 éves, geofizikus, szakközgazdász. A MÓL Rt stratégiai tervezési főmunkatársa. Két gyermek édesapja, az MSZP
tagja.
Puscsin Natália (Munkáspárt) n.a.
Jámbrik András (SZDSZ) 50 éves, 27 éve lakik
a kerületben. Aktív résztvevője volt a Liga szakszervezet megalakításának, ezért egy ízben elveszítette munakhelyét. Tagja a jelenlegi önkormányzatnak.
Fényes Gábor (XVI. kér. Ingatlantulajdonosok
Egyesületeinek szövetsége) 40 éves vállalkozó,
nős. 1990-es választásokon a Szociáldemokraták jelöltjeként indult.

Nagy Ferenc (Köztársaság Párt) technikus, vendéglátóipart szakember. Pártonkívüli, 50 éves,
nős, két gyermeke és egyunokája van. 1967 óta
kerületi lakos.
Lórincz Csaba (MDF-KDNP-FKGP-MIÉP) 61
éves, házas, két gyermekapja. OWeveles gyógyszervegyész, szakgyógyszerész. Két éven át
íanított a Havannai Egyetemen, ugyanott a
gyógynövénykutatást is irányította. 146 találmány szerzője és társszerzője tett a mai Richter
Gedeon Gyógyszervegyészeti Gyár osztályvezetőjeként. Egyik felíedezője a Cavinton hatóanyagának. Soha nem volt párttag, néhány hónapja csatlakozott a Kereszténydemokrata Néppárthoz.
Pilinszky János (Független jelölt) n.a.
Landa Ede (Független jelölt) nős, egy gyermeke
van. Általános vízgazdálkodási mérnök, az elmúlt négy évben az SZDSZ frakció tagjaként a
Műszakf Bizottság elnöke volt. A kerületi SZDSZ
szervezet tagja.
Mustos Mariann (FIDESZ) 27 éves, 17 éve lakik
a Jókai lakótelepen. A Szerb Antal Gimnáziumban érettségizett, jelenleg egy amerikai-magyar
vegyesvállalatnál céginformációs riporter.

8. sz. egyéni választókerület
Baki László Zoltán (Független jelölt) n. a.
Reif János (Független jelölt) n. a.
Horváth Erika (FIDESZ) 25 éves, születése óta
a kerületben él. A 8-as választókörzet képviselőjeként került ai önkormányzatba, a Szociális
és Egészségügyi Bizottság elnöke volt az elmúlt
négy esztendőben. Vendéglátóipari üzemgazdász végzettsége van, jelenleg harmadéves joghallgató.
Molnár Gyula (MSZP) 42 éves, gépésztechnikus. 1988 óta vállalkozó. 24 éve él Sashalmon,
nős, az MSZP tagja.
Puscsinné Kubalik Terézia (Munkáspárt) n.a.
ifj. Havasi Gáborné (SZDSZ) 38 éves műszaki
fejlesztő, születése óta a kerületben lakik, egy
13 éves fiúgyermeke van.
dr. Brunner Tamás ügyvéd (XVI. kér. Ingatlantulajdonosok Egyesületeinek Szövetsége)
Várkonyi Szilvia (Köztársaság Párt) színész, az
Interoperett társulatának tagja, pártonkívüli, születése óta kerületi lakos. Egy fiú édesanyja.
Koczka László (Egyesület a XVI. kerületért)
1949-ben született, a Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán végzett. 1971 óta kerületi
lakos. Felesége a kerületben pedagógus; egy
fiuk és egy lányuk van. Politikai pártnak soha
nem volt tagja. A SAMSUNG Electronics Magyar
Rt munkatársa. Szakterülete: műszaki kérdések,
számítástechnika.
Nagy Imre (MDF-KDNP-FKGP-MIÉP) 66 éves,
1931 óta lakik Sashalmon. A Gróf Széchenyi
István felsőkereskedelmi iskolában fejezte be
tanulmányait. Édesapja rendőr főtörzsőrmester
volt, akit a Rákosi időben „B-listáztak", s ezután
mint megbélyegzett ember élte le az életét. Ez
a megkülönböztetés őt is végigkísérte: műszerész szakmát tanult, később mestervizsgát tett.
Több mint 41 évet dolgozott. A KDNP-nek 1989
óta tagja.
Negyedi Attila (Független jelölt) n.a.

9. sz. egyéni választókerület
Szatmáry Kristóf (FIDESZ) 20 éves, kerületi
vállalkozó, a választás legfiatalabb jelöltje, a XVI.
kerületi Ipartestület is támogatja jelölését. Régi
sashalmi családból származik.
dr. Koncz Sándor (MSZP) 54 éves, villamosmérnök, szakközgazdász, közgazdaságtudományi doktor. A Medicor termelési igazgatóhelyettese. Körzetében az önerős gáz, csatorna,
útépítés és a 4300 új telefonállomás létesítésének szervezője. Pártonkívüli.
Molnár Gyula Ferenc (FKGP-MIÉP) 48 éves,
anyai nagyapja Huszka Gyula, nagyanyja Ehmann-lány volt - a család emlékét Huszka-telep
és Ehmann-telep néven a kerület több része őrzi.
1980-ban tanácstagnak választották és ezt a
megbízatást töltötte be 1990-ig. A Veres Péter
út 5. szám alatti mini-lakótelep létrehozója.
Lovró József (Független jelölt), 39 éves vállalkozó, nős, 14 éve lakik a kerületben. Az elmúlt
4 évben az önkormányzat tagja volt.

Szakács Gábor (Egyesület a XVI. Kerületért)
1951-ben született Sashalmon; mindmáig ott
lakik. Érettségi után német és angol nyelvvizsgával idegenvezető tett. Felesége pedagógus.
1989-92 között SZDSZ-tag volt; más pártba soha
nem lépett be. Az Egyesület alapftó tagja és
alelnöke. Az SZDSZ listájáról jutott be 1990-ben
az önkormányzatba, ahol kezdettől a Környezetvédelmi Bizottság elnöke; két éve az önkormányzati újság felelős szerkesztője. Szakterülete: a
környezetvédelem és a tájékoztatás.
Kovács István (Munkáspárt) n.a.
Csepcsányi Géza (SZDSZ) 54 éves szervező,
felesége gyógyszervegyész, 46 éve lakik a kerületben.
Mező Árpádné (XVI. kér. Ingatlantulajdonosok
Egyesületeinek Szövetsége) n.a.
Árvái Károlyne (Köztársaság Párt) segítő családtag, férje építési vállalkozó, egy fiúgyermekük
van. Az Ikarusban dolgozott 13 évet. Férjével
együtt a Köztársaság Párt alapító tagja. 1970 óta
él a kerületben.
Gilyén Ince (MDF-KDNP) 50 éves, nős, 3 gyermekük van. 1950 óta él a kerületben, 1984-ben
jórészt saját munkájával házat épített a Sasvár
utcában. A Műegyetem Építészmérnöki Karán
végzett 26 éve tervező az Ipartervben. Tagja a
Sashalmi Katolikus Egyházközség képviselő
testületének. Idén szeptemberben lépett be az
MDF-be.

rán szerzett diplomát. A Római Katolikus Hittudományi Akadémia levelező tagozatán folytatta
tanulmányait. Tagja a Rákosszentmihályi Római
Katolikus Plébánia képviselőtestületének. Jelenleg vállalkozó, kiskereskedőként dolgozik a kerületben.
Berkiné Gurmai Ágnes (SZDSZ) 29 éves vállalkozó, 10 éve lakik a kerületben, két kisgyermek édesanyja.
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Deli Albert (MSZP) 40 éves, üzemmérnök, műszaki tanár. 1987-91 között a kerületben tanított,
illetve általános iskola igazgatóhelyettesként,
majd a művelődési osztály vezetőjeként a kerületünkben a pedagógiai munka szervezésében,
a tanügyi-igazgatási kérdések megoldásában
vett részt. Születése óta szentmihályi lakos, egy
-gyermek édesapja. Pártonkívüli.
Párhon Béláné (Egyesület a XVI. kerületért)
1949-ben született Ivándádán. 1960 óta kerületi
lakos; 1968-ban ment férjhez, azóta laRik a
Hermina utcában. Két felnőtt gyermek édesanyja; pártonkívüli. 1973 óta dolgozik az-OTP-nél;
jelenleg osztályvezető. Szakterülete: a pénzügyek.
Muntyán Barbara (Köztársaság Párt) Tanítónő,
26 éves, születése óta él Rákosszentmihályon.
Pártonkívüii, férjezett.
Gubán György (FKGP-MIÉP-MDF-KDNP) Közel húsz éve lakik a kerületben, házas, négy
gyermeke van. Sikeres vállalkozó, 17 különböző
10. sz. egyéni választókerület
vállalkozásban érdekelt, többek között a kerületKovács Péter (FIDESZ) 24 éves, születése óta
be működő Suzuki Szalonban, illetve a Gubro
kerületi lakos. Idén szerzi meg építésmérnöki
Autó Kft-ben. A közéletben is kamatoztatja az
diplomáját. Az önkormányzatban az Oktatási,
üzleti életbe szerzett tapasztalatait. A Kisgazdamajd a Településfejlesztési Bizottság tagja. A
párt tagja, hívő emberként az összefogást szorkerületi FIDESZ elnöke.
galmazza.
Sági György (MSZP) 24 éves, elektronikai műdr. Kiss Lenke jogász (XVI. kerületi Ingatszerész, egyetemi hallgató. Születése óta saslantulajdonosok Egyesületeinek Szövetsége)
halmi lakos. A BIT támogatottja. Pártonkívüli.
Csepcsányiné Katona Jolán (SZDSZ) 47 éves
dr. Büki Tamás (Egyesület a XVI. kerületért) gyógyszervegyész, 16 éves fia van, alapító tagja
1965-ben született, 29 éves, hét éve sashalmi az SZDSZ-nek
lakos. Az Országos Mentőszolgálat szakorvosa,
miként felesége is. A szegedi jogi egyetem vég- Szemler Judit (FIDESZ) 23 éves, aranyműves
zős hallgatója. 1990-től 1994 elejéig SZDSZ-tag mester. 15 éve a kerület lakója. Jelenleg az
volt; más pártba soha nem lépett be. Az Egye- Állami Pénzverő Vállalat dolgozója.
sület alapító tagja és alelnöke. 1990-ben körzetében SZDSZ-Fidesz színekben választották 13. sz. egyéni választókerület
képviselővé; két és fél éve egészségügyi tanács- Bálint Tamás (Független jelölt) n.a.
nok és a kerületi alapellátás vezetője. Szakterü- Hermann Mihály (FIDESZ) 27 éves, kerületi
lete: az egészségügy és a jog.
vállalkozó. Születése óta kerületi lakos. A Fidesz
Kovács Istvánné (Munkáspárt) n. a.
frakció gazdasági tanácsadója.
Hajtó Gábor (SZDSZ) 41 éves, nős, két gyer- dr. Pfféger Ernő (MSZP) 52 éves, jogász, az ÁV
meke van, épületgépészeti vállalkozó, az Rt munkatársa. Több, mint húsz éve rákosszentSZDSZ alapító tagja
mihályi lakos, egy gyermek édesapja. Az MSZP
Patkós József 57 éves műszaki ügyintéző (XVI. tagja.
kerületi Ingatlantulajdonosok Egyesületeinek Pócsik Gyuláné (Köztársaság Párt) ügyintéző,
Szövetsége)
40 éves elmúlt, az egészségügyben dolgozott 15
Méhész Endre (Köztársaság Párt) reklámmene- évig, férjével 1981-ben költözött Rákosszentmidzser, a Köztásaság Párt tagja, 26 éves, nőtlen, hályra, ahol karosszérialakatos műhelyt nyitottak. Partonkívüli.
1988 óta aktívan politizál.
Vogel László (MDF-KDNP-FKGP-MIÉP) 51 Szúr Imre (FKGP-MIÉP-MDF-KDNP) 45 éves,
éves, Erdélyben született, 1961 óta él Budapes- nős, két nagykorú gyermeke van. Szakképzettten. 1972 óta kerületi lakos, nős, két fiúgyermeke sége: villamosenergiai technikus
van. Villamosmérnök, 16 évig az EMG fejlesztő- Alasztics Béla okleveles villamosmérnök (XVI.
mérnöke volt, majd 1983 óta vállalkozó. A sas- kerületi Ingatlantulajdonosok Egyesületeinek
halmi Katolikus Egyházközség képviselőtestüle- Szövetsége)
tének tagja.
Szilágyi Mária (SZDSZ) n.a.

11. sz. egyéni választókerület
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Dr. Pataki Márta (FIDESZ) 25 éves jogász.
Családja több generáció óta a kerületben él.
Jelenleg egy ügyvédi irodában dolgozik.
Kocsis László (MSZP) 41 éves, fotóművész,
tanár, politológus, a JÁTÉ jogász szakának levelező hallgatója. Vállalkozó. Három gyermek
édesapja. Az MSZP XVI. kerületi szervezetének
elnöke.
Schieberné Szűcs Emőke közlekedésmérnök
(XVI. kerületi Ingatlantulajdonosok Egyesületeinek Szövetsége)
Hámori György (Köztársaság Párt) sportvezető,
igazgató. A Rákosszentmihályi Atlétikai és Futball Club elnöke, 50 éves, nős, két gyermeke
van. A Köztársaság Párt elnökségi tagja.
Gáspár József (MDF-KDNP-FKGP-MIÉP) 36
éves, nős, négy gyermeke van, 1985 óta lakik
Rákosszentmihályon. Esztergomban érettségizett, majd az Erdészeti Egyetem földmérési ka-

Bodor György (FIDESZ) 27 éves tanár. A Hermann Ottó Nyelvtagozatos Iskolában tanít. 10
éve lakik a kerületben.
dr. Deme Gyula (MSZP) 61 éves, okleveles
földmérő mérnök, kandidátus. Az önkormányzat
településfejlesztési bizottságának szakértője.
Egy gyermek édesapja. Az MSZP tagja.
Lengyel Károly (SZDSZ) 51 'vés, nős, két
gyermek apja, érettségizett, a BKV-nál diszpécserként dolgozik, 1970 óta lakik a kerületben.
dr. Karner Ágoston a Rákosszentmihályi Evangélikus Gyülekezet lelkésze (XVI. kerületi Ingatlantulajdonosok Egyesületeinek Szövetsége)
Pálvölgyi Tibor (Köztársaság Párt) 42 éves,
fényképészmester. Feleségével 1973-ban költözött Rákosszentmihályt, két fiuk született, pártonkívüli. Fényképész üzlete 10 éve működik a
Csömöri úton.
Dormándi Attiláné (Munkáspárt) n.a.

Molnár János (FKGP-MIÉP-MDF-KDNP) 67
éves, 60 éve él Rákosszentmihályon. Tanult
mestersége gépkocsiszerelő. Hosszú ideig tanított szakoktatóként, 25 évet az Ikarusban töltött.
Onnan ment nyugdíjba 1986-ban. 1993 óta a
Kisgazdapárt tagja.
dr. Benyó Pál (MSZDP) 63 éves, okleveles
gépészmérnök, a szociáldemokrata párt alapító
tagja.
Etler Péter (Egyesület a XVI. Kerületért) 1964ben született; születése óta kerületi lakos. Nős,
felesége gyógyszerész; két kisgyermekük van.
Végzettsége: szervező üzemmérnök. A Díjbeszedő Rt területi igazgatója; pártonkívüli. Hobbyja a labdarúgás és a horgászat. Szakterülete:
műszaki kérdések, számítástechnika, szervezés.

15. sz. egyéni választókerület
Kovács Balázs (FIDESZ) 22 éves, régi kerületi
családból származik. Középfokú közgazdasági
végzettsége van. 1993-ban a Századvég Politikai Iskolában diplomát szerzett. Jelenleg a Fidesz Kelet-Pesti Irodáját vezeti.
Lantos Antal (MSZP) 64 éves, esztergályos,
majd középfokú műszaki és felsőfokú gazdaságpolitikai végzettséget szerzett. Gyakorlatilag
mindig a kerületben - az Ikarusban, az Aurasban, majd az EMG-ben - dolgozott. 1975-ben
lett a XVI. kerületi ULKÜ vezetője és innen ment
nyugdíjba. Három gyermek édesapja. Az MSZP
tagja.
Papp Gábor László (Köztársaság Párt) Autószerelő, 49 éve született Rákosszentmihályon.
Közlekedésgépész
technikus,
karosszérialakatos mester, németül és angolul beszél,
hobbyja a zene. Két lánya és egy unokája van,
pártonkívüli.
Backné Kremm Andrea középiskolai tanár
(XVI. kerületi Ingatlantulajdonosok Egyesületeinek Szövetsége)
Kaszás Gábor (MDF-KDNP-FKGP-MIÉP) 52
éves, nős, két gyermek atyja. 1944 óta lakik a
kerületben. Magasépítési üzemmérnök, a lősök
terén található Portál Gmk vezetője. Több évet
dolgozott német nyelvterületen. Szakterülete: az
elektrotechnika és- energiagazdálkodás, valamint az építészet.
Veres Árpád (SZDSZ) 51 éves gépészmérnök,
két gyermeke van, 22 éve lakik a kerületben
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Simon István (Független jelölt) ács, vállalkozó,
a Keres ténydemokrata Néppárt korábbi kerületi
elnöke.
Lefánti Zsófia (FIDESZ) 33 éves pedagógus.
Születése óta árpádföldi lakos. Egy éves kislány
édesanyja.
Szeliánszky Csaba (MSZP) 50 éves, üzemmérnök, vállalkozó, 22 évig dolgozott az Ikarusban.
Több, mint két évtizede kerületünk lakója. Két
gyermek édesapja. Pártonkívüli.
dr. Csank István (Egyesület a XVI. kerületért)
1940-ben Felnémeten született, 30 éve kerületi
lakos, 15 éve él Árpádföldön. 1967-ben szerzett
orvosi diplomát, majd radiológus szakorvos lett.
Nős, felesége szinten egészségügyi dolgozó. A
XV. kerületi szakrendelő röntgenfőorvosa. Politikai pártnak soha nem volt tagja; az Egyesület
alapítói közé tartozik. Szakterülete: az egészségügy, különösen a szakellátás.
Weyde Gyula villamosmérnök (XVI. kerületi Ingatlantulajdonosok Egyesületeinek Szövetsége)
Tomasitz László (Köztársaság Párt) tanár, igazgató. 41 éves, 25 éve lakik a kerületben. Három
éve az árpádföldi Arany János Általános Iskola
igazgatója. Felesége gimnáziumi tanár, fia gimnazista. Pártonkívüli volt mindig, jelenleg is az.
Simon Ferenc (MDF-KDNP-FKGP-MIÉP) 52
éves, érettségizett, előbb géplakatosként, később üzemágvezetőként dolgozott. Jelenleg vállalkozó, házas, két nagykort gyermeke van.
1972-ben építkezett Árpádföldön, azóta ott lakik.
Puskás János (Munkáspárt) n.a.
Erdélyi László (SZDSZ) Budapesten született
1946-ban, nős, három kiskorú gyermeke van, a
Bánki Donát Műszaki Főiskolán szerzett diplomát, az elmúlt 4 évben az Önkormányzat
SZDSZ-frakciójában dolgozott.

POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Érvénytelen ajánlások

A Fidesz és a Köztársaság
Párt színeiben is indultak polgármesterjelöltek, ám jelölésüket a
választási bizottság - kellő számú érvényes ajánlás hiányában
- nem fogadta el.
A Fidesz jelöltjénél ezt a hibásan feltünetett személyi számok
viszonylag magas száma magyarázza, a Köztársaság-párti jelöltnél: Varga László iskolaigazgatónál más volt az ok. Az ajánló ívek
egy részén egyéb pártok is szerepeltek, s emiatt több mint 400
aláírást érvénytelenített a választási bizottság. A jelölt-jelölta döntést vitatva bírósághoz fordult, a
lapzártánk után lezáruló jogvita
DR. BAJÁK GYULA, az SZDSZ pol- SZABÓ IMRE (GÁBOR), az MSZP TREER ANDRÁS, az Egyesület a XVI. kimeneteléről a szavazólapokból
gármesterjelöltje. 47 éves, 11 éve lakik polgármesterjelöltje. 50 éves, negyven Kerületért polgármesterjelöltje. 57
Ujmátyásföldön, nős, két gyermeke éve lakik a kerületben. Nős, egy gyer- éves, nős, egy 23 éves lánya van, 30 értesülhetnek olvasóink.
van, s a közelmúltban született meg meke van, Sashalmon lakik. Előbb éve lakik Mátyásföldön. A Kandó techFARMERTERMELŐBOLTJA
első unokája. Pályafutása során a köz- elektroműszerészként, majd gazdasá- nikum elvégzése után először az IkaFarmer Termelők Termékei
igazgatásban különböző vezető be- gi vezetőként dolgozott az EMG-ben, rusban volt műszaki ellenőr, később a
Bp. XVI. Pálfytér12.
osztásokban dolgozott, később vezető később az MSZMP XVI. kerületi bizott- könyvszakmában dolgozott. 1990 előtt
Novemberi árindex
jogtanácsos lett, majd a legnagyobb ságán gazdaságpolitikai feladatokat vállalkozó volt. 1989-től 1994. januárig
SZDSZ-tag,
más
pártba
soha
nem
agrárképviselet vezető munaktársa, látottéi, majd ugyanilyen megbízatásBurgonya
36 Ft
Vöröshagyma
38 Ft
Ebben a minőségében vesz részt az sal került az Ikarusba. 1988-ban a lépett be. Az Egyesület a XVI. KerüLilahagyma
40 Ft
Érdekegyeztető Tanács munkájában. kerület tanácselnöke lett. 1990. óta letért alapító tagja. 1990-ben SZDSZ
Fokhagyma
180 Ft
Társelnöke az Foglalkoztatási Alapít- vállalkozó. 1981-ben politológusi, listáról lett önkormányzati képviselő;
Uborka
120 Ft
vány kuratóriumának. Szűkebb szak- 1985-ben közgazdász oklevelet ka- A testület alpolgármesterré választotKaralábé
30 Ft
máján kívül a pénzügyekkel, az üzem pott.. 1990-ben tagja lett az önkor- ta. A négy év alatt a településfejleszParadicsom
140 Ft
tést
és
a
szociálpolitikát
felügyelte;
és munkaszervezéssel valamint a fog- mányzatnak is. A kerületi MSZP szerZeller
25 Ft
sokat tett a helyi közélet tisztaságáért.
vezet alapító tagja.
lalkoztatáspolitikával is foglalkozik.
Salára
30 Ft
Fejeskáposzta
33 Ft
Kelkáposzta
55 Ft
TÉLI VÁSÁRT rendez a Corvin MűVöröskáposzta
36 Ft
velődési Ház (XVI. Thököly u. 13.) noKarfiol
80 Ft
vember 29-tól december 8-ig naponta
Sárgarépa
38 Ft
9-17 óráig. A vásár ideje alatt a kerületi
Gyökér
50 Ft
képzőművészek egyes alkotásai is meg- Spenót
90 Ft
vásárolhatók. Az árusítani szándékozók
Tök
28 Ft
a művelődési házban jelentkezhetnek.
Patiszon
A 100 FOLK CELSIUS együttes
Padlizsán
Fekete retek
40 Ft
közreműködésével a XVI. kerületi ÖnPiros retek
40 Ft
kormányzat ajándék-műsorára kerül sor
TV paprika
130 Ft
a kerületi gyerekeknek december 2-án
Cékla
35 Ft
14,30-tól a Mátyásföldi Színházban.
Tarkabab
240 Ft
AZ APEH ÜLDÖZÖTTÉINEK SZÖFehérbab
210 Ft
VETSÉGE
kerületi támogatói ezúton
Narancs
140 Ft
KOVÁCS ATTILA, a választási szöhívják
fel
a
kerület
ingatlanCitrom
130 Ft
vetség (MDF, KDNP, FKGP, MIÉP)
Mandarin
135 Ft
tulajdonosainakfigyelmét
az
örökösödéközös polgármesterjelöltje. 53 éves,
Aszalt szilva
450 Ft
si
illetékek
tervezett
emelésében
jelentnős, három gyermek (egy egyetemista
Aszalt szilva dióval töltve
550 Ft
PRATZNER GYŐZŐ, a XVI. kerületi kező burkolt államosítási törekvésekre.
és két kiskorú) édesapja, szentmihályi
Körte
99 Ft
Ingatlantulajdonosok
Egyesületeinek
Ez ellen is tart tüntetést a szervezet
lakos. Az MDF tagja, más pártba soha
Akciós áraink
nem lépett be. Szakképzettségét te- Szövetsége polgármesterjelöltje. 56 december 6-án 15-17 óráig a PénzügyJonathán és
Golden alma
28-34 Ft
kintve építészmérnök, városüzemelte- éves, nős, szentmihályi lakos, szüle- minisztérium épülete előtt (V. József
csak decemberig
tési és városgazdálkodási szakmér- tése óta lakik a kerületben. Főiskolai Nádor tér). Az elrendelt forgalomkorláBanán
110 Ft
nök. Ez utóbbi képesítés felöleli a vá- végzettségű, korábban a Főtáv villa- tozás ellenére a helyszín metróval jól
Dióbél
650 Ft
rosfejlesztés, a városrendezés, a köz- mosmérnök főmunkatársa, majd vál- megközelíhető.
Mák
390 Ft
művesítés, az úthálózat fejlesztése, a lalkozó. 1990-ben lakóhelyén önkorTojás
12,90 Ft
tömegközlekedés és környezetvéde- mányzati képviselőnek választották a
lem témaköreit is, így kifejezetten FIDESZ-SZDSZ közös jelöltjeként. Az
JV-VIDEO ^
10 kg áru felett
szakképesítésnek tekinthető. Az Uva- SZDSZ frakció tagja lett, majd néhány
MŰHOLDVEVŐ
az árut megrendelheti a
SZERVIZ
terv Rt. vezető tervezőmérnöke.
képviselőtársával megalakította a Füg06-60-331-706 R.telefonon
1163 Bp. Kolozs u. 41.
Tel: 184-6842
Szállítás: 20 Ft km-ként.
getlen Liberális frakciót. Egy ideig ve1165 Bp. László u. 3.
zette az önkormányzat Mathias Rex
NYITVATARTÁSI IDŐ:
Tel: 271-3053
^
Kft-jét. A rákosszentmihályi ingatlanH-P 7-18-ig, Szo-V 8-12-ig
JAVtTASA GARANCIÁVAL
tulajdonosok egyesületének alapítója.
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ŐSZI BAJNOK A RAFC
Nehéz a krónikás dolga - aki
ráadásul nem teljesen elfogulatlan -hiszen már-már gyanús lehet, ha egy csapatról csak dicsérőleg szól. Ezért hát következzenek a rideg számadatok és a
ragyogó szereplés ellenére beszéljünk a későbbiekben a hibákról is (Hiszen egy ilyen hosszú
sorozat vége felé természetes,
hogy azok is vannak).
9. ford. X. 15. Újhegy-PorcelánRAFC 0:2 Gyömrői út 200 néző,
góllövő: Györkös l. Imre (2)
10. ford. X. 22. XIV. IKV-RAFC
0:2 Róna u. 300 néző, góllövő:
Varga, Györkös II. István
11. ford. X. 29. RAFC-Tungsram
3:1 Sasvár u. 200 néző, góllövő:
Györkös l, Györkös II, Varga

TEHERSZÁLLÍTÁS
7TONNÁS DARU
RÁBA BILLENŐS
(Föld, homok, sóder, sitt)
Gépi földmunka
KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS
Kisteherautó 2,5 t-ig
10% kedvezmény a XVI. kerületben
T: 271-3178 (éjjel-nappal)
BUMMM-KER Kft.
1165Bp. Dióskálu.4.
(A reptéri HÉV megállótól
fél percre)
Tel: 06-60-314-959

GUMIABRONCSOK
AKKUMULÁTOROK
6V 84 Ah
12V 45 Ah
12V 55 Ah
12V 66 Ah
12V 72 Ah
Korrózióvédős

2900.3840.4440.5280.6840.fagyálló

->íí. ^iC ^C *l'- ^, ll'~ ^ií. ^íí.
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Olcsó ÉLELMISZER
gyári áron KÁVÉ

12. ford. XI. 5. Testvériség-RAFO
1:1 Bánkút u. 400 néző, góllövő:
Árkosi
13. ford. XI. 12. MLTC-RAFC 0:1
Bökényföldi u. 200 néző, góllövő:
Járfás
A RAFC tehát az utóbbi öt
fordulóban négy mérkőzést idegenben játszott. Az eredmény
több mint dicséretes: négy győzelem, egy döntetlen! Ám ennél
a döntetlennél álljunk meg egy
szóra!
Tizenegy forduló után az NB.
l-től a megyei l.o. ül. a Budapest
II. o-ig bezárólag az 539 csapat
közül a RAFC volt az egyetlen
100%-os csapat az országban!
Ezt a sikert sok munkával, szorgalommal és hatalmas lelkesedéssel értük el. Lett is - jó magyar szokás szerint - irigyünk
rendesen! Hiszen mennyivel

Karácsonyi
t ali díszek
ÚjSzá:

H;14-

fGiV&$ZUfík!
virág u; •sárkan
2 és 1f 18-óráig
S-16-óráig

Szcpscgszalcm
V Helyi fogyasztás géppel,
és eddig még nem alkalmazott módszerrel
VMélyránctalanító kúra
^ Mell- és farizom keményítés
Wákum tisztítás
V Parafinos kéz- és arcápolás
^ Műköröm - manikűr
VGyorsbarnító szolárium
V Mikro tetoválás (tartós smink)
Bórletrendszer10% kedvezmény
XVI. Margit u. 1. T: 271-1447
Nyitva H-Sz-P: 8-18-ig
K-Cs: 14-18-ig, Szó: 8-13-ig

Barátságos környezetben
magas színvonal!

A Csömöri út 80. üzletközpontban:

KAISER Steak House

EREDETI OSZTRÁK VILÁGOS ÉS BARNA CSAPOLT SÖR, érdekes
italok és koktélok, bélszín ételek és más specialitások
Különleges grillezett ételek
30 fős éttermi rész, rendezvényre is alkalmas
NYITVA MINDEN NAP: 11-01 óráig * Asztalfoglalás: 06-30-447-840

Kellemes környezet -játékgépek az emeleten

könnyebb semmit nem csinálni
és a nulláról induló, két év alatt
egy jó közösséggé alakult, sikereket elérő társaságra kígyót-békát mondani (és írni!), ferde
szemmé, nézni. (Szomorú, de
kerületünkben, közvetlen környezetünkben is vannak, akik
nem örülnek a RAFC sikereinek).
A szövetségben sem mindenkinek tetszett az ismeretlen
szentmihályi csapat menetelése.
Az „ősz mérkőzésének" kikiáltott
Testvériség-RAFC találkozóra
nyakunkra küldtem egy állítólag
NB Ill-as játékvezetőt (a nevét
nem írom le, mert még így sem
akarom reklámozni), akinek egy
szent cél lebegett vaksi szeme
előtt: a RAFC-ot megállítani! A
terv csak félig sikerült: a 65.
percben a RAFC szerzett vezetést egy parádés Árkosi-góllal és
csak keserves kínok között sikerült a játékvezetőnek a 89. percben egy enyhén szólva furcsa

EDITH AJÁNDÉK
a Mátyás Király út
és Rákosi út sarkán
KELLEMES
KARÁCSONYT
ÜNNEPEKET
KÍVÁN
minden kedves Vásárlójának!
XVI.

Szlovák út 44.

ALAKFORMLSZALON
Telefon: 1-89-89-72
R-tel: 06-30-44-57-44

###
SZOLGÁLTATÁSAINK:
* Slender You torna
-#- Bronzárium
-#- Mélymeleg terápia
•#• Szauna
# Turbó Szolárium
ÍJJ ÜZLETÜNK:
-£ Fodrászat
Kozmetika
£ Műköröm Szalon
£ Virágbolt
-£ Salátabár
NYITVA: H-P 8-20 óráig
Szó 8-14 óráig

XVI. Szlovák út 44.
(a BP-kúttól Újpalota felé)

körülmények között megadott
11-essél döntetlenre hoznia a
meccset. Tudom, erre mondják:
milyen elfogult vagyok. De a 200
RAFC - és az 50 Tesi-szurkotó
mellett legalább 150 semleges
néző is jelen volt és ezeknek a
szinte egyöntetű véleménye bátorított fel a fentiek leírására.
Ezen a mérkőzésen egyébként gyengén játszott (főleg az l.
félidőben) a RAFC. A sportban el
kell tudni viselni a vereséget is,
és ha nemes küzdelemben,
sportszerű keretek között történik, csak gratulálni lehet (és kell
is!) a győztesnek. Ám ennek a
mérkőzésnek az előzményei, körülményei nem késztettek arra,
hogy elismerésünket fejezzük ki
ellenfelünknek.
Két fordulóval a befejezés
előtt a RAFC már őszi bajnok. Az
utóbbi mérkőzéseken - véleményem szerint - idegi fáradtság
jelei mutatkoznak és ezáltal
gyengébben is játszik a csapat,
de a szív, a lelkesedés talán elég
lesz, hogy méltóképpen fejezzük
be ezt a szezont. Mindenesetre
a csapat edzőjének, Dózsa Miklósnak és a játékosoknak csak
gratulálni lehet az eddigi teljesítményhez.
Varga Ferenc
szak.o.vezető
A RAFC utolsó bajnoki mérkőzését november 26-án 13-kor
játssza a Vasas Láng ellen, a
Sasvár utcai pályán.

Karambolos autók javítása
KÁRFELVÉTEL
Biztosítókkal
szerződéses műhely
Mentés, trailer, utánfutók
kölcsönzése

GABRUEXKFT*

Bp. XVI. Szólovak u. 25.
Tel: 06-60-325-962
MaryAim Bt.

*

XVI. József u. 34. (a Rákosi útnál) *
Telefon: 271-5289
*

f PAPLAN-PÁRNA minta utáni lí
l
nagykereskedés
l*
Toll- pehely- félpenely-mű- l
pehely paplanok és párnák *
MINDEN MÉRETBEN!
í
NYITVA: H-P 8-16 óráig
l
Lakosság részére: 10-16-ig! *
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Rákosszentmihályi Római
Katolikus Plébánia
Mindenszentek délutánján
kilátogattunk a rákosszentmihályi temetőbe. Ez a temető az
1950-es években szűnt meg
működni. Addig ide temették
mindazokat, akik községünk
életét alakították. Sok sírt láttunk, ahol még a gondoskodó
szeretet gyertyát gyújtott szeretteinek emlékére.
A temető nagy keresztjénél
sok gyertya lángolt, melyeket
azok gyújtották meg, akik már
nem találják hozzátartozóik sírjait. Mi is megálltunk és imádságos lélekkel gondoltunk
mindazokra, akik itt pihennek
már névtelenül, mert a síremlékeiket elpusztította az idő,
összetörték vandál kezek.
Ugyanis a temető hosszú évtizedek óta gazdátlan ül, őrizetlenül pusztul. Pedig valamikor
egy gondozott és ápolt temetője volt a szentmihályi lakosok
közösségének. Még ott állnak
a kifosztott kripták, amiket talán
még meg lehetne menteni, mint
értékes emléket Rákosszentmihály múltjából. Ez a temetőlátogatás megdöbbentett bennünket. Halottak napján, az esti
szentmise alkalmával ifjúságunk gyertyás körmenettel járult az oltár elé. Imádkoztunk
nem csak saját szeretteinkért,
hanem mindazokért, akikről
megfeledkeztek és rövid idő
alatt nyomtalanná válnak sírjaik. Talán utolsó lehetőség,
hogy Rákosszentmihály őseinek sírhelyeit megmentsük. Ez
közösségi feladat, amiért érdemes szót emelni és cselekedni.
November 20-án, Krisztus
Király ünnepén a szentmise alkalmával a betegek szentségét
szolgáltatjuk ki a hatvan éven
felüli testvéreink számára,
mindazoknak, akik bűnbánatban megtisztították lelkűket és
ez évben még nem részesültek
e szentségben.
Rákosszentmihály-Sashalmi
Református Egyházközség
Advent és karácsony közeledése a rákosszentmihályi és
sashalmi reformátusok figyelmét is az ünnepekre, az év
végére és az új esztendőre irányítja.
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Ennek jegyében tartjuk november 20-án, vasárnap délután 4 órakor a presbiteri teát
a jövő évi munkaterv és költségvetés megbeszélésére.
November 26-án, szombat
délelőtt a felekezetközi imaösszejövetelt tartjuk.
November 27-én, vasárnap
délután 4-kor lesz a szülők
összejövetele.
December 3-án, szombat
délután 4-kor lesz a felnőttek
konfirmációi előkészítése.
A szerda 18 órai és péntek
19 órai ifjúsági bibliaórákon készülünk fel a december 23-ai
gyermek és ifjúsági karácsonyfa ünnepélyre.
December harmadik hetében most is hozzálátunk az idősek, betegek karácsonyi ajándékcsomagjai készítéséhez.
Kérjük, aki csak teheti, segítsen ebben szaloncukorral, csokoládéval, tisztasági szerekkel,
pénzzel.
Az idén még nem kaptunk
felajánlást templomba illő és
otthon már esetleg útban lévő
karácsonyfa odaadására - erre
még reménykedve várunk.
Testvéreinkkel együtt azon
igyekezünk, hogy szép, nyugodt előkészületek után szép
és nyugodt ünnepeket érjünk.
Rákosszentmihályi Evangélikus
Gyülekezet
Börönte Márta gyülekezeti
munkatársat 1994. november
9-én a rákospalotai templomban dr. Harmati Béla püspök
lelkésszé avatta. Börönte Márta 1990 óta dolgozik a rákosszentmihályi Evangélikus
Gyülekezetben, mint gyülekezeti munkatárs, majd mint hitoktató. Mostantól kezdve segéd-lelkószi beosztást nyert a
gyülekezetben. Első lelkészt
szolgálatát november 13-án a
vasárnapi istentisztelet keretében végezte. Ezen az alkalmon
a gyülekezet köszöntötte új
megbízatásában az elsősorban
gyermek, - ifjúsági munkát
végző, valamint a gyülekezetet
pásztoroló Börönte Mártát.
November 27-én, Advent vasárnapján a gyülekezet úrvacsoravétellel köszönti az új
egyházi esztendőt.
Fájdalmas szívvel vesszük
tudomásul, hogy az élet és halál, a mindenható Isten több
testvérünket is hazaszólított az
utóbbi időben. Elhunytak és el-

EGYHÁZI
temettük (1994 október 20-november 20 között): Tóth Ferenc
(66 éves), Kis Jenő Ernő (79
éves), Tomaska István (89
éves), Pilcsik Lajosné (83
éves), Dr. HámoriFerencné(70
éves) testvéreinket. Boldogok
azok, akik az Úrban halnak
meg.
Értesítjük Híveinket, hogy a
gyülekezet ebben az esztendőben is elkészíti az immár hagyományossá vált „Adventi Levél- 1995"c. kiadványát, amelyet a nyilvántartott híveinek december elején postázni fog.
Kérjük, fogadják gyülekezeti kiadványunkat szeretettel és
megértéssel.
Mátyásföldi Református
Egyházközség
Ifjúsági órák: pénteken délután 1/2 6-kor 16 évesektől;
szombaton 17 órakor a 13 évesektől; vasárnap 17 órakor a
18 évesektől.
Istentiszteletek rendje: minden vasárnap Cinkotán 8-kor,
Árpádföldön 9-kor, Mátyásföldön 1/2 11-kor. Minden csütörtökön 18 órakor bibliaórák.
December 5-10-e között esténként 6 órai kezdettel, „Adventi esték" címmel istentiszteleteket tartunk teológusok részvételével.
December 18-án délután 5
órakor Gyermekek karácsonya
ünnepély. Mindenkit szeretettel
várunk.
Mátyásföldi Római Katolikus
plébánia
A szentmisék rendje: vasárnaponként 1/2 9,10,18 órakor.
Hétfő reggelenként 1/2 8 óra-
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kor. Minden kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombaton 18
órakor.
Rákosszentmihályi Baptista
Gyülekezet
Összejövetelek: vasárnap
délelőtt 9 órakor imaóra, délután 5 órakor istentisztelet.
Csütörtök este 7-kor istentisztelet.
Cinkotai Katolikus Egyházközség
Folynak a tárgyalások az
egyházközség és az önkormányzat között az egykori egyházi ingatlanok visszajuttatása
ügyében. A volt iskola, szolgálati lakás és játszótér kárpótlásáért talált megoldás - a remények szerint - Cinkotának új,
keresztény szellemű napköziotthon, kulturális és sportcentrum kialakítására ad lehetőséget.
Karácsony előtt szerény, de
praktikus segítséget kíván
nyújtani az egyházközségi karitász azoknak a családoknak,
akik több hittanos gyermeket
nevelnek, hogy enyhítsék az
ünnep előtti kiadásokat.
Elkezdődött a szülők filmklubjának programja. Olyan különlegességek bemutatása a
cél, amelyek máshol nem hozzáférhetőek, igazi művészi értéket jelentenek és keresztény
szempontból megbeszélhetőek. Jelentkezni a Plébános úrnál vagy a hitoktatóknál lehet.
December első napjaiban
történik a nyári Egyházmegyei
Szinódus (Zsinat) dokumentumainakátadása, melyeta Bíboros Úr - a határozatok végleges formába öntése után - sze-

Olcsóbban építkezhet,
ha nálunk vesz

CEMENTET
OLTOTT MESZET

Szállításra sem lesz gondja,
mert Pityu Sped megoldja!
Kerületieknek szállítási kedvezmény

Cím: Bp. XVI. Hermina út 109.
Nyitva vagyunk télen: 7-16 óráig
Viszonteladóknak árkedvezmény!

Telefon: 271-5993,164-3579

mélyesen, ünnepélyes keretek- negyed 9-től a 7-8. osztály, 9ben nyújt át a papságnak és től az 5-6. osztály, 10 órától az
híveinek Esztergomban és a alsó tagozat (elsőáldozók!), és
fővárosban. Ebből az alkalom- 11 órától valamennyi óvodás
ból Cinkotára látogat Dr. Né- korú kisgyermek. Az iskolai hitmeth László pápai prelátus, ér- oktatás rendjét később alakítseki titkár, a zsinat egyik fő juk ki úgy, hogy akinek az a
szervezője, ismertetni a közös- kedvezőbb, az oda járhasson.
séggel megújuló egyházi éleUgyancsak a plébánián folytünk alapelveit.
tatódik a felnőtt katekézis, a
Új felnőtt katekézis sorozat megszokott időben, először
indul decembertől hétfőn es- egy filmklubszerú sorozattal,
ténként a szentmise után a majd a Római Katekézis áttatemplomban. A frissen megje- nulmányozásával, amelyet itt jó
lent magyar nyelvű Római Ka- néhány hívő - korábbi megrentekizmus témaköreinek ismer- delés alapján - kézhez kap.
tetése és megbeszélése minÁrpádföldre is várjuk a Bíboden felnőtt katolikus számára ros Úr titkárát, aki a cinkotai
nélkülözhetetlen tudást szeret- programnak megfelelően itt is
ne biztosítani.
ismerteti az Egyházmegyei ZsiAdventi lelkigyakorlatunk há- nat új irányelveit.
rom estén (csütörtök, péntek,
Az adventi lelkigyakorlat a
szombat) lesz megtartva, az templomban hirdetett időpontutolsó nap délutánját csendes nak megfelelően a hét utolsó
elmélyedésre, szentgyónásra három estéjén lesz megtartva,
használjuk fel.
szombat délután csendes elmélyedéssel és nyugodt gyóÁrpádföldi Katolikus Lelkészség
nási lehetőséggel.
Cinkotai
KERESZTÉNY
A hitoktatás rendje átalakulóban van Árpádföldön. Ennek ÉRTELMISÉGIEK KÖZÖSSÉegyik célja a tanítás színvona- GE alakul, melybe a kerület
lasabbá, korszerűbbé tétele, a többi részéből is szívesen fomásik, hogy a messzebb isko- gadunk jelentkezőket. Levéllába járó gyerekek is helyben cím: 1164 Rádió u. 27. Telerészesülhessenek hitoktatás- fon: 184-2575. Elsődleges céban és jobban kötődjenek saját lunk az egymással való találközösségükhöz. Ezért decem- kozás, tudományos, tömegbertől valamennyi gyermek kommunikációs közéleti és
szombat délelőttönként a plé- médiafórum kialakítása.
bánián vesz részt hittan órán:
(Összeállította: Tóth J. l.)
A JEHOVA TANÚI RAKOSSZENTMIHÁLYI GYÜLEZETE egyike Budapest dinamikusan fejlődő 45 gyülekezetének - itt 81-én folytatnak nyilvános prédikáló tevékenységet. Október végén az Efedosz-székházban egésznapos
bibliai kurzuson vettek részt
néhány szomzédos gyülekezettel együtt. Többen angol
nyelven hallgatták (az egyik kisebb teremben) azt a programot, melynek előadói világosan
hangsúlyozták: Krisztus tanítványainak utánozniuk kell a
Mestert az igazság melletti bizonyságtevésben. A kurzus
csúcspontja a keresztelkedés
volt - 34 (többnyire fiatal) férfi
és nő nyilvánította ki ezzel,
hogy Jehova Tanúja kíván lenni.
A Rákosszentmihályi gyülekezet december elején újabb
segítséget kap Jehova Tanúi
utazó megbízottja, Wolfgang

Mahrt útján, aki december 11én, vasárnap délelőtt fél 10-kor
nyilvános előadást is tart a gyülekezet Rsztm. Baross utca 60.
szám alatti Királyság-termében. Előadásának címe: Amiért
menedéket keresünk Jehovánál. Mindenkit szívesen látnak,
az előadás ingyenes.
Lakó János

ÉPÍTÉSI , »"
VÁLLALKOZÁS

ÚJ 9* felújítási - tatőtérbeépítis!
munkák - kulcsra kaszán Is

•
•
•
•

Korrekt és megbízható
Sokéves gyakorlattal
Praktikus ötletekkel
Tervezői együttműködéssel
- kőműves - ács - tetőfedő - burkoló
- asztalos - festő - stb. szakmákban

INGYENES SZAKTANÁCSADÁS

R-tel: 06-30-440430,06-60-335-500

Milyen különös varázsa van
ennek a szónak...
A karácsony előtti izgáJommaLteli várakozásnak az ideje,
s mégis hogy elszaladunk mellette. Az ünnep előtti elmaradhatatlan s kötelező teendőink
mellett kell, hogy Advent bűvölete ránk és általunk családunkra is átragadjon.
Csak néhány este, amikor az
asztal körül ülve kedves karácsonyfa-díszeket készítünk, a
szobában a zamatos tea gőze
s fűszeres bor illata száll, amikor tervezgetjük, ki minek örülne a legjobban, amikor roppanva törik serény kezel által a címeket, ki az, aki f elől rég nem
süteménybe való dió, mandula, hallottunk - bizonyára örömmel
mogyoró...
venné karácsonyi üdvözletünA gyerekek öröme, amikor ket. Gondoljunk távolélő,
nap mint nap meglepetést talál- messzireszakadt rokonainkra
nak adventi naptárukban, s szintúgy, mint a mogorva
napról napra érzik, izgatottan szomszéd bácsira - az ünnep
figyelik karácsony közeledtét... előtt egy parányi, jelképes ajánS milyen jó vasárnaponként az dékkal, váratlan jókívánságaadventi koszorún meggyújtott inkkal csuda nagy örömet szegyertya remegő fényében em- rezhetünk.
lékezni régvolt - sosemvolt Amint az első gyertyát megkarácsonyokra s találgatni, mi- gyújtjuk majd az adventi koszolyen lesz vajon az elkövetkező? rún, melegség járja át szívünAdvent idején ne csak köze- ket: adjunk egy-egy cseppnyi
lebbi s távolabbi környezetün- örömet másoknak, szívünkből,
ket, de lelkünket is öltöztessük szeretettel, s karácsonyra lelünneplőbe. A pompás adventi künk is örömmel telik, így kíkoszorú, a hívogató ajtódísz, a vánhatsz majdan, igazán bolcsillogó lámpácskák, harangok, dog karácsonyt! (HM)
fűzérek sora mit sem ér, ha
gondolatainkban nem tudunk a
hétköznapok kegyetlen taposóKOSZORÚK
malmától elszakadni. Szánjunk
ASZTALDÍSZEK
több időt gyermekeinkre, vonAJÁNDÉKOK
juk be őket is a készülődésbe:
nem is gondolnánk, mi mindenUZLETOEKOftÁCIÓK
ben tudnak segítségünkre lenóriási választékban
ni, s soha jobb alkalom nem
adódhat meghitt beszélgetéII62 Bp. Árpádföld sor 25.
sekre. Vegyük elő kis noteTel: 271-71-42
szunkat, olvasgassuk végig a

'KARÁCSONYI"

GABUL.ART

Pl: IBM 486SLC33, 2MbRAM, 1.44 MbFI,
170 MbWinch, ColorVGA: 86.900,- Ft
Pl: Trífon 200 (hívásismétlő): 2.400,- Ft
Panasonic KX-T 2315 (28 memória,
kihangosítás, autóm, hívásismétlés): 6.000,- Ft
Panasonic KX-T 2130: 61.000,- Ft

l Részletfizetés. Díjtalan mktenmdfal¥&
Kft. 11 ól/ Rsztm,
Templom tér 6,

VÁLLALKOZÓK
KÖNNYEN KEZELHETŐ, KIVÁLÓ
MINŐSÍTÉSŰ KÖNYVELŐ ÉS ÚTNYILVÁNTARTÓ PROGRAMOK
SZÁMÍTÓGÉPRE - EGYÉNI VÁLLALKOZÓKNAK ÉS TÁRSASÁGOKNAK. XVI. Hermina út 16. Tel:
271-5919
KARÁCSONYI AJÁNDÉKTÁRGYAK, kolóniái kisbútorok és sok minden más a Csömöri út80. Üzletközponttetőterében, a Lakberendezési boltban. Telefon: 252-2128
MEGOLDJUK KARÁCSONYI AJÁNDÉKOZÁSI GONDJAIT! Nálunk már 200 Ft-tól
kap hasznos ajándékot: konyhai törlők, abroszok, ágyneműgarnitúrák, ágytakarók,
bébigarnitúrák, stb. Margaret G. Exclusive
lakástextil. Bp. XVI. Mátyás kir. u. 73. (a
144-es és a piros 44-es busz megállójában
a Rákosi útnál.)
PÁLVÖLGYI-FOTÓKFT.,1161 Bp. Csömöri u. 80. Tel: 271-40-17 NYITVA: hétfőtől
szombatig 10-20 óráig
FOTÓ-VIDEÓ-HIFI

KÉPKERETEZÉS -OLASZ ALAPANYAGBÓL! Tükrök méretre, kívánt színű foncscrozással, hibátlan minőségben. BellaRama
Képkeretező szalon, Sashalom, Pósa L. u.
45. Tel: 271-1241
FOGSOROK készítése és javítása, különböző fogtechnikai munkák elkészítése rövid
határidővel, garanciával. Kunze Clausné,
XVI. M.föld, Ólom u. 8. Tel: 271-7385
DR. STEHLICH GÁBOR bőr- és nemigyógyász, kozmetológus, allergológus, immunológus. XVI. Prodám
u. 18. Tel: 271-2256 Rendel: H, Cs:
17-19 óráig
DR.FEHÉR ÁGNES bőrgyógyász, kozmetológus, lézergyógyász, XVI. Budapesti u.
136.H,Cs:17-19-ig
PEDIKŰR - LÁBÁPOLÁS, GYÓGYÍTÓ
talpmasszázs. XVI. (Petőfikert), Farkasszőlő u. 31. Tel: 271 -2336 (előjegyzéssel)
«»» «i» «i»

BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS teljes kivitelezői háttérrel: üzlet, iroda, étterem,
panzió, orvosi rendelő, lakás. KÖHLERSTÚDIÓ Tel/Fax: 147-3259
EGYEDI TERVEZÉSŰ ablak-, ajtó-, térelválasztó üveg és tükörfal. Festett, ólmozott
vagy plasztikus kivitelezésben. Vállalatoknak szóróajándék. B. Darabos Anita üvegtervező iparművész, 1163 Bp. Gordonka u.
24. Telefon: 2711-235
ÉPÍTÉSTERVEZÉS 1161 Rákóczi u. 124.
POZSONYI, Tel: 271-5060
ÉPÍTKEZŐK FIGYELEM! Tervezés (lakó,
ipari, kommunális épület) épületreferenciákkal, építési- igazságügyi szakvélemény,
értékbecslés, kivitelezés lebonyolítása. Kováts György oki. építészmérnök, levélcím:
1022Bp. Rókushegyi 1.10. Tel: 11-62-087
TRANSZPORT BETON, beton és műkőelem, gyöngykavics felületű járdalapok vala-

mint egyedi beton és műkőtermékek gyártása megrendelhető. TREMIX Kft. XVI. Jávorfau.8.Tel:2510-378
KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS és önrakodó daruskocsi megrendelhető. Telefon:
16-42-992
SÓDER, HOMOK, BETON, TERMŐFÖLD,
MURVA rendelése - KONTÉNERES lomés sittszállítás. Tel: 06-60-343-519 Éjjelnappal
PARKETTÁZÁST, CSISZOLÁST, lakkozást, PVC-, szőnyegpadló ragasztást vállalok garanciával, közületek részére is! 1163
Bp. ProhászkaO. u. 45. Tel. ügyelet: 271-

1690
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST,
fűtés- és gázszerelést vállalunk, közületeknek is. R-telefon: 06-20-349-619, telefon: 252-4605 (munkanapokon 8-12 óráig).
KÖZPONTI FŰTÉS, gáz-, vízszerelés réz
és műanyag csővel is, anyagbeszerzéssel,
tervezéssel. Tel/Fax: 2-715-679
HARMÓNIKAAJTÓK MOST 4000 Ft/db,
60-100 cm-ig, háromféle színben. XVI. Veres P. u. 13. Tel: 1843-756
Redőny, reluxa, szalagfüggöny megrendelése, használt nyugatnémet bútorok értékesítése kedvező áron. XVI. Színjátszó u. 46.
LAKÁSSZERVIZ, GYORSJAVÍTÁSOK.
Gázkészülékek, WC-tartályok, csapok, szifonok, vízmelegítők, nyomó-, lefolyóvezetékek javítása-cseréje, készülék bekötések,
csőtörésekjavítása, elektormos hibaelhárítás, duguláselhárítás. Telefon: 271-3891,
271-2693
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatorna tisztítás
és karbantartás mindennap 271 -45-25 Marcsányi László 1162 Attila u. 95.

Dr. Kéninger Judit ügyvéd
IRODÁJÁT ÁTHELYEZTE
1161. Bp. Piski u. 10.
Ny: Kedd és csüt. 17-19-ig
R.tel: 06-30-446-414

AJÁNLATAI
ELEKTROMOS HÁZTARTÁSIGÉP
SZERVIZ, hűtőgép, fagyasztó, villany-boyler, mosógép és kisgép javítása minden nap (vasárnap kivételével). Címbejelentés 8-18-ig Gabula Bt. Tel: 271-71-42 Felvevőhelyünk: Rsztm, Ságvári u. 2. (a Világ
mozival szemben), tel: 271-5861,
Szervizvezető (R-telefon): 06-30424-403 Nyitva: hétköznap 8-18-ig,
szombaton 8-12-ig
REDŐNY - RELUXA - ROLETTA- harmonikaajtó - védőrács - szalagfüggöny - zsalugáter készítése, javítása. Tel: 184-1583,
271-2498
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK szakszerű javítása, sugárzásmérés. Telefon: 06-20-347-775

HA CSOMAGOLÁSI GONDJAI VANNAK,
keressen bizalommal, mi megoldjuk! Különféle csomagológépek készítését vállaljuk:
vákumformázó, zacskókészítő, zsugorfóliás csomagoló valamint mérleges adagoló
gépekre. Bércsomagolást is vállalunk. Puma Bridge Bt. 1162 Bp. Budapesti út 116.
Tel: 271-1490
UTÁNFUTÓ ÉS TRÉLERKÖLCSÖNZÉS!
Nyitott és ponyvás, egy- és kéttengelyes
vámzárazható utánfutók, különböző teherbírású és méretű trélerek bérelhetők: Budapest, XVI. Baross u. 240. (a Szlovák útról
nyílik) Tel: 06-20-353-549 H-P: 8-18-ig,
Szó: 8-14-ig
Gumi-S-arok * Új abroncs árusítás * Szerelés * Computeres centrírozás * Futómú-

1165 Bp. László u. 46.
Tel: 184-0488
H-P: 8-22-ig, Szo,V: 8-20-ig

beállítás * Bp. XVI. Veres Péter u. 23/A.
Telefon: 271-0245
SZEMÉLY-, TEHERGÉPJÁRMŰ-GENERÁTOR, INDÍTÓ JAVÍTÁS. Trabantra 6 Vos generátor készítése, beépített elektronikus szabályzóval. 5-6 órás javítási idő, típustól függően azonnali csere - reális árak.
1165 Bp. Andocs u. 49. Tel: 271 -2361 Nyitva 8,30-tól 17 óráig.
CÍMFESTÓ CINKOTÁN! Kirakat és autógrafika, cégtáblafestés. Vrábel Ferenc,
1164 Lapos köz 8.
Üzenetfelvétel:
164-1512. Városvédő Vállalkozó Klub tagjainak 10 százalék kedvezmény!
SZÓRÓLAP, NÉVJEGY, levélpapír,
boríték, meghívó, öntapadó címke,
egyéb reklámanyagok, egyedi
nyomtatványok - kis példányszámban is! Hermina Gyors-Nyomda,
Tel: 271-5919
KORREKT Nyomdaipari Kft. XVI. Farkasfa
u. 52. Tel: 271-32-27
ELŐFIZETÉSES ÉTKEZTETÉS az Aranysas vendéglőben. 1165 Bp. Benő u. 1. (az
Imre utcai HÉV-megállónál) A hét minden
napján 125 Ft/nap áron. Vállalkozóknak 30
fő felett 10% kedvezményt adunk! Telefon:
271-3056
MÉRETES NŐI ÉS MENYASSZONYI ruhák készítése igényes szalon-minőségben.
„ÉVA MODELL" Női. Szabóság, 1163 Bp.
(Sash.), Szabadszó u. 30. Tél: 271-0931

KUTYA-MACSKA KOZMETIKA
Állateledel, felszerelés
XVI. Baross G. u. 21. T: 271-6904

Klinikai vizsgálatok
Labor: vér-, vizelet-, székletvizsgálat
Macskák FIP és Leucosis szűrése
Műszeres diagnosztika: EKG, EEG, Rgt.
Belgyógyászati, sebészeti, szülészeti
ellátás, műtétek
Veszettség elleni és egyéb védőoltás
Dr. Pesti József vezető foá lla t orvos
Dr. Hekker Péter állatorvos

MŰSZAKI VIZSGA!
Tisztelt Gépkocsi Tulajdonos!

Lakóhelyéhez közel, a Budapest XIV. kerületben Füredi út 63/B-C szám alatt
megnyitottuk a gépjármű vizsgáló állomást. Itt Ön is levizsgáztathatja gépkocsiját, nem kell átutaznia a
várost, hogy Óbudára menjen. Európai normáknak megfelelő korszerű berendezéssel végezzük a kocsik
vizsgálatát, melyről számítógépes értékelést is adunk. Ugyanitt állapotfelmérést is végzünk. Ha kocsit akar
vásárolni, megtudhatja milyen állapotban van a gépjármű. Mindezt 2000 Ft-ért!

Tisztelt Tulajdonosok, Üzemeltetők!

Ha gépjárművén a vizsgához szükséges javítást kell végezni, bízza ránk! Mindent egy helyen az Önök
NYITVATARTÁS:
minden nap
8-17 óráig

1161 Budapest,
Körvasút sor 8.
Tel: 271-5708
220-4967
Fax: 271 -4600

SZAKEMBEREK MÁR JÓ kus elmére utal. A bal kézzel elért
IDEJE figyelmeztetnek rá, hogy magasabb fordulatszám a jobb
nem élünk egészségesen. Sta- agyfélteke nagyobb aktivitására
tisztikai adatokkal bizonyítható, utal, az intuitív gondolkodás, a
nem veszünk róla tudomást, vagy művészi látásmód a jellemző ráel sem hisz^
szűk?
Dr.
A vitalitás„A legkomolyabb játék
Egely György
mérőhöz csavagy a legjátékosabb
a kezünkbe adtolt kis könyvkomoly
dolog" (Egely)
ja kicsi készüből megtudhatlékét, ami forjuk, hogy régógó kerekével,
ta ismert ez a
kis fény ponmegfoghatattocskáival és
lan energia, és
csipogásával
érdekes, törtéelénk tárja,
nelmi példákat
hogy értelmeis olvashatunk
sen gazdálkovele kapcsolatdunk-e az élet
ban.
energiánkkal?
Elegáns és
A KÉSZÜLÉK MERI AZ
Egyensúlyban
m
egnyerő
EMBER BIOENERGIAJAT
tartjuk-e
a
nemcsak a kéÉrdeklődni: Mozsáryné
szervezetünszülék, hanem
telefon: 271-4984
ket helyes tápa könyv és a
lálkozással,
doboz kiállítámegfelelő testmozgással, jó idő- sa is. Öröm kézbe venni, és öröm
ben való alvással, stb. A pillanat- hogy itthon készült. Szép, és
nyi felmérésen kívül a megelő- hasznos karácsonyi ajándék, (x)
zésben hasznos a kis készülék,
mert már akkor mutatja a gondot,
ÚJ ÉPÜLETBE KÖLTÖZIK
bajt, amikor még semmi szervi AZ ÁRPÁDFÖLDI FELNŐTTtünet, elváltozás erre nem utal.
RENDELŐ. December 5-től a beÉrdekes az agyféltekék hatása tegek a Délceg u. 33. sz. alatti
is. Külön mérünk jobb kézzel és újonnan épült rendelőben keresballal. Akik jobb kézzel érnek el hetik fel dr. Válóczi Zoltán és dr.
magasabb fordulatszámot, azok- Hollósy Margit háziorvosokat. A
nak a bal agyféltekéjük az aktí- felnőtt és gyermekrendelő telefonvabb. Ez analitikus, elemző, logi- számai: 163-7893 és 183-5711
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Vaillani

•konvektor, tűzhely,
cirko, gázbojler,
kombikészülék
és gázkazán
- üzembehelyezés
- karbantartás
- javítás
-felújítás
- készülékcsere
soron kívül
•nyújtott munkarend
• HÉTVÉGÉN ÜGYELET
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Lakás, ingatlan
KÉT LAKÁSOS telefonos, központi fűtéses
családi ház garázzsal, 140 n-öl telekkel eladó.
Érdeklődni: 1165 Bp. Arany J. u. 70. Telefon:
271-7329
ÖTSZOBÁS, főútvonali, telefonos, 3 szintes +
beépíthető padlástérrel, 2 fürdőszobával, 100
n-öl ápolt kerttel ház eladó vagy kisebbre
cserélhető. Jelentkezni a hétvégén lehet.
1161 Bp. József u. 87/B.
ELADÓ 200 n-öl telken 2 szoba összkomfortos családi ház garázzsal, pincével, központi
fűtéssel, melléképületekkel. Irányár 8 millió
forint. Kétszobás öröklakást a XIV. vagy XVI.
kerületben beszámítok. 1162 Bp. Szlovák u.
148.
ELADÓ EGY 45 nm-es szép házrész, hozzátartozó kertrésszel, kocsi beállási lehetőséggel. Gázfűtés van, csatorna, aszfaltozott út, jó
közlekedés, telefon hamarosan. Huszkáék,
Bp. 1161 Szatmári u. 35.
í 60 nm-es dupla komfortos ikerházrész eladó
Rákosszentmihályon. Irányár 9,5 millió. Érdeklődni: 1633-783 Lukácsné
MÁTYÁSFÖLD LEGSZEBB részén 2szobás,
étkezős, gardrobos, 57 nm-es felújított lakás,
fizetési könnyítéssel eladó. Érdeklődni: 2713393
FŐÚTVONALON szépségápolási szalon-fodrász, kozmetika, pedikűr, szolárium-, háromszobás összkomfortos családi házzal együtt
eladó. Kisebb családi házat beszámítok. Telefon: 271-3107 (este)
K ERESEK 100-150 n-öles építési telket a XVI.
kerületben, a Körvasútsor közelében. Felújításra, vagy lebontásra szoruló kis ház nem
akadály. Érdeklődni: 222-8368 Szűcs József
(este 7 óra után), 06-30-303644 (napközben)
ELCSERÉLNÉM FÜREDI lakótelepi 1
1/2+gardrobszobás, 45 nm-es II. emeleti tehermentes telefonos öröklakásomat a Jókai
lakótelepre 2 vagy 1+2 félszobásra. Önkormányzati is érdekel. Érdeklődni: Pill Gábor
220-2415

AHOL AZ AUTÓNK
VÁLASZTHAT
MAGÁNAK
LÁBBELIT..

BADACSONY-TAPOLCA között Szentgyörgy-hegyen, 2 szoba, konyha, fürdőszoba,
1 hold gyümölcsös-, bekerítve, villany van,
igényesnek eladó. Érdeklődni: Bp. XVI. Őrvezető u. 4. Egész nap.
ELADÓ 350 n-öl bekerített szőlő és gyümölcsös (kút van) 50 nm-es, két szintes téglaházzal Ipoly parton Vámosmikolánál (családi okok miatt). A telek megosztva is eladó.
Érdeklődni: egész nap Túróczi, telefon: 06-28370-434
ELADNÁM VAGY elcserélném Jászberény
melletti 60 nm-es ipari árammal ellátott lakható tanyámat, budapesti megvásárolható önkormányzati lakásra. Érdeklődni: 1162 Bp.
Hársfa u. 37. Szaszkó István
BÜKFÜRDÓN 1 szobás üdülési jog eladó (1
évben 2x2 hét). Telefon: 149-4022
SZERELÓAKNÁS GARÁZS eladó a Körvasút
soron, a Szederkény u. 9. számmal szemben.
Érdeklődni: Sállal Csilla telefon: 1692800/1681 (8-15 óráig)
ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST kötnék
(készpénzzel+havi törlesztéssel) idős személlyel vagy házaspárral, házért ottlakással,
főként XIV, XV., XVI. kerület érdekel. Vajda
Márta Tiszaalpár, Budai N. A. 68.6066. Telefon: m.hely 1426-991
SASHALMON 540 nm saroktelek, 30 nm kőépülettel főútvonalon a Veres Péter u. és
Gyöngyhalász u. sarkán kiadó. Érdeklődni:
napközben 184-3756, esti órákban 271 -0920
KIADÓ 37 nm összkomfortos különálló ház
iroda-múhely-raktárnak. Telefon: 184-0731
KIADÓ 100 nm alapterületű alagsori helyiség
raktározás céljából.Telefon: 9-16-ig 251 -0374
GARÁZS ÉS raktár helyiségek kiadók, összesen 36 nm-es alapterületen. 1162 Jávorfa u.
12. Rádiótelefon: 06-60-417-942
KORREKT ÁRON és feltételekkel főútvonalon
10 nm-es helyiséget bérelnék, dohányáru és
ajándékcikkek értékesítésére. Közös üzemeltetési formában is, Január 1-től. Megkeresés:
Glück Gizella 1163 Bp. Batsányi J. u. 45.
KIADÓ MÁTYÁSFÖLDÖN HÉV-közelben 1
szoba fürdőszobás, szeparált lakrész, modern
családi házban (elsősorban irodának, rendelőnek, raktárnak). Az érdeklődők jelentkezé-

Skoda, Dacia, P.12B
PÁLYA AUTÓSBOLT
XVI. Pálya u. 129.
Nyitva: H-P 9-17 óráig
CB: közép AM1

•ÉRTÉKESÍTÉS
•TERVEZÉS
•SZERELÉS

VELÜNK NEM FOG F Z N I !
Telefon:
169-34-64
169-37-88
Fax: 169-38-64

H - H

TEMPÓ*
THERM

SERVICE

FUTMBELLTS
SZERELÉS, JAVÍTÁS
KOMPUTERES CENTRÍROZÁS
KERÉK-OPTIMALIZÁLÁS

Bp. XVI. Sashalom
Veres Péter u. 23
Telefon: 271-0245
NYITVA: hétköznap 8-18-ig

szombaton 8-12-ig

i||0gyszirtárrai szemben)
, no» és gyermek

lÜlés választékával
régi és új vévőif

H - H

ELALDÓ 2 db jó állapotban lévő ágyneműtartós heverő, 10 ezer forint értékben. Érdeklődni: Hunyás Gáborné 252-9666/1878 (munkaidőben)

A P R O

sét a 271 -2468 vagy a 271 -3233-as telefonon (reggel 9-10, vagy du. 17 óra után) Gáspár
Judit
kérjük.

cm nagyságú szőnyeg újszerű állapotban.
Tel: 271-5169 (Somogyi)

FIATAL MEGBÍZHATÓ lány hétvégeken takarítást vállal. Telefon: 271-5935 (reggel £ ;0,
vagy 17 óra után)

ELADÓ 1 db BIENNE sport babakocsi, 1 db
Texikuli, 1 Commodore 64 számítógép flopyval, játéklemezekkel. Tamásné, telefon: munkaidőben 06-60-329-188

KÜLÖNBEJÁRATÚ kisméretű szoba telefonhasználattal csendes tevékenységre, (pl. irodának) nappali használatra kiadó. Telefon:
271-5935 (reggel 9-10 között, vagy 17 óra
után)

HÁZI ÉS kerti munkát vállal egy vagy két
szorgalmas, megbízható fiatalasszony. Üzenet hagyható: Vitális 1165 Sárgarózsa u.
11/A. Telefon: 271-0217

GYERMEK ETETÓSZÉK és pelenkázó asztal
jó állapotban 3000 Ft/db eladó. Pap, 1161 Bp.
Árpád u. 10.

NYUGDÍJAS HÁZASPÁR (62-57éves) otthon
végezhető bedolgozó munkát vállalna. Pámer, 1162 Bp. Rákosi u. 256.

ELADÓ EGY kétszemélyes rekamié, egy kerti
locsoló és egy piros szőnyeg. Érdeklődni:
(este) 271-6471

ALBÉRLETET KERESÜNK két nő részére.
Telefon: 271-0295

OTTHON VÉGEZHETŐ munkát ajánlok, válaszborítékért tájékoztatom. Nagy Ferencné
Bp. Pf. 96/11.1388

Oktatás

OTTHON VÉGEZHETŐ szaktudást nem
igénylő munka, válaszborítékért tájékoztatom.
Hirschné Bp! XVI. Enikő u. 4.1163

REKAMIÉ ÁGYNEMŰTARTÓS hosszabbítható 7000 Ft-ért, kétajtós szekrény 5000 Ftért, kombinált szekrény 6000 Ft-ért, kisszekrény 120 cm magas 4500 Ft-ért eladó. Érdeklődni: 257-7095 este

RÁKOSSZENTMIHÁLYONJÓközlekedésnél
nagyméretű 2 személyes különbejáratú szoba
két fiatal dolgozó férfinak vagy fiatal házaspárnak, (csak nem dohányzóknak) azonnal
kiadó. Telefon: 271-5935

KARATE EGYESÜLET a Metró u-i iskolában
H-K-SZ-CS 18-20-ig. Jelentkezés 9 éves kor
fölött.
ANGOL ÉS német nyelv tanítást vállalok kezdő és haladó szinten. Telefon: 271 -7686
DIÁKLÁNY (nyelvvizsgával) olcsón vállalja általános iskolások korrepetálását németből.
Telefon: 271-2598
DIÁKLÁNY angol nyelwizsgával korrepetálást vállal általános és középiskolásoknak.
Tel: 271-2433 (hétköznap 17-20-ig és hétvégén egész nap).

VÁMOKMÁNYOK KITÖLTÉSÉT, vámkezelést, vámkezelői bizonyítvánnyal vállalok.
Megbízhatóság, diszkréció. Időpontegyeztetés munkaidőben telefonon: 06-60-329-188
Tamásné

Adásvétel
TANTERMI PADOKAT cserélünk más berendezési tárgyért. Megegyezés szerint. Kölcsey
Ferenc Általános Iskola 1161 Hősök tere 1.

Állás, munka
KERTES HAZUNKBAN 1-4 éves gyermek
felügyeletét vállalom (Mátyásföldön). Érdeklődni: 271-2624
GYERMEKRENDELŐI asszisztens hétvégi,
éjjel-nappali gyermekfelügyeletet vállal. Szabó Györgyi telefon: 122-2885
KISLÁNYOMNAK HETI 2íestére nem dohányzó, gyermekszerető pótmamát keresek a XVI.
kerületből. Telefon: 180-0606 (Fábri)
NYUGDÍJAS SZERKESZTŐSÉGI gépíró
gyors, pontos, hagyományos gépelést diktálásra és másolásra vállal. Telefon: 271-5935

ÉPÍTŐANYAG

KIVITELEZŐK, ÉPÍTTETŐK
részére nagykereskedelmi
áron, az építkezés helyére
SZÁLLÍTVA!
1161 Pálya u 132. (Baross u. sarok)
T: 1833-730, T/Fax: 1833-505

NEWORBITKft.

s

HAVI 20.000 Ft jövedelmet biztosító munkalehetőséget keresek. 40 éves nő vagyok. Levélcím: 1631 Bp. Pf. 20.

JÓ ÁLLAPOTBAN lévő autós bébiülés eladó.
Érdeklődni: 1165 Bp. Arany J. u. 70.
ELADÓ Bosch 500-as Flex 8.000 Ft, Lucznik
szekrényes varrógép 8.000 Ft, Toyota varrógép (új) 23.000 Ft, Siemens musiccenter
18.000 Ft, Grundig 67 cm-es színes TV
28.000 Ft-ért. Bakó Béla 1162 Piski u. 9. l. 4.
ELADÓ Philips konyhai robotgép^és Philips
olajsütő (9 havi jótállással), valamint Vereco
étkészlet, kávés és teáskészletek, és 160x220

Akkumulátor
Szaküzlet

Új címünk:
XV. Rákospalotai Határút
Pálya u. sarok
Tel: 252-92-88
Gépkocsi és motorkerékpár
akkumulátorok, napelemek,
autóápolási cikkek, fagyálló
ÁLLANDÓAN KAPHATÓ!

OLCSÓN ELADÓ 1 db jó állapotban lévő
rácsos gyermekágy, 1 db pelenkázó asztal és
1 db Cicco etetőszék. Telefon: 271-6884
ELADÓ 3 db-os plüss, fél éves, modern ülőgarnitúra, igényes kivitelben. Egy 3 részes
franciaággyá nyitható, és 2 db 2 részes ülőrészből áll, melyek ágyneműtartósak. Érdeklődni lehet: 06-20-342-835

NYÍLÁSZÁRÓSZERVIZ

Erkélyek beépítése, tolóajtók, hevederzárak, nyílászárók felújítása, készítése,
átalakítása: forgó ablakból nyílót, bukónyílót, tökéletesített szigetelés
FALBONTÁS NÉLKÜLI ABLAKCSERÉK
Tel: 06-20-346-071,180-57-07
Lakás: 164-1086 1162 Hámfa u. 5.
KELEMEN

KÉT kamasz heverő (70x175 cm), új, ágyneműtartós, együtt 14 ezer Ft-ért eladó. 1163
Datolya u. 21. (szombat és vasárnap délelőtt)
OLCSÓN ELADÓ használt, szétnyitható
konyhaasztal négy székkel, két karosszék,
egy dohányzóasztal, egy üveges könyvszekrény. Érdeklődni lehet: Binder József, tel:
271-1918
ELADÓ egy kinyitható étkezőasztal + négy
szék (irányár 10 ezer Ft), egy franciaágy
(ágyneműtartós, irányár 20 ezer Ft), egy ágyneműtartós, hosszabbítható gyermekheverő
(irányár 3 ezer Ft). Püski Gáborné, Csömör,
Deák F. u. 5.
KITŰNŐ ÁLLAPOTBAN lévő olívazöld bársony ülőgarnitúra eladó, a kanapé 2 személyes fekhellyé alakítható. Telefon: 271-1793
ELADÓ OLCSÓN; két részből álló varia vitrinrészes+kétajtós kombinált szekrény, 1 db
ágyneműtartós betétes rekamié, 1 db szivacsos háttámlás rekamié, 2 fotel, 3 kárpitozott
szék, szobaasztal hosszú stb. Magyar Géza
Bp. 1162 Mátyás király u. 72.

T3RB0
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(40 csöves, 4 arcbarnítós)
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ROCKZENE

ASZTALFOGLALÁS: 1 -636-625 telefonon
1145. Budapest, Szugló u. 88.

* Mindenkit szeretettel várunk *
a hét minden napján 12 órától hajnalig
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VENNÉK VÁZAS kocsitakarót (har- lapszkenner IBM-hez Telefon: 271monikaszerúen hátrahajtható). Tele- 5919
fon: 271-0607 Illésné (napközben)
OLCSÓN ELADÓ egy hőtárolós
SlLÉCTARTÓ, tetőcsomagtartóSko- kályha, 3-as teljesítményű. Érdeklőddához; 2 fajta gyerekülés olcsón el- ni: XVI. Rákosszentmihály, Nap u.
adó. Érdeklődni. 271-2375 (este)
71. (hétvégén)
ELADÓ „Junoszty" 402-B fekete-fe- ELADÓ 3,5 kW-os hőtárolós kályha.
hér televízió. 1162 Bp. Felcsúti 40/A Telefon: 271-4210 (csak reggel 8
SINGER VARRÓGÉP (1917) kitűnő óráig) Maródiné
állapotú, süllyesztett eladó. Érdek- JÓ ÁLLAPOTÚ Siesta gázfűtőkészülődni: szombat és vasárnap du. 14
lék, palackkal együtt, és egy Juóra után. Gyurkovics Bp. 1163 Datonoszty tévé eladó. Telefon: 271 -7025
lya u. 21.
COMMODORE 64-HEZ kiváló minő- HASZNÁLT GÁZPALACKOT venségű nyomtató eladó, magyar betű- nék. Telefon: 271-1303
készlettel. Ugyanott Chinon A4-es ELADÓK 1 db láncos emelő (380
V-os Balkancar); 1 db alig használt
gáz vízmelegítő (ZV.4.) 1 db Hilti
ütvefúrógépTE22. Árakban biztosan
megegyezünk. Szabó Bp. 1162 Wesselényi u. 13/A

SZOLGÁLAT
BUDAPEST
Dr. Lukács Zoltán
vezető főéllatorvos

r
ÍR.

Telefon: 22-27-9921
tel: 06-30-415-033

HÁZNÁL TÖRTÉNŐ
- betegellátás
- védőoltások
- kis műtétek

- szülészeti segítségnyújtás

- nagyobb operációk
háztól-házig szállítással

HELYI HÍREK

Független Közösségi
Folyóirat- 6. évf. 11. sz.
1994. november 25.
A szerkesztésben közreműködik a szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő:
SZŐKE KATALIN
A szerkesztőség postacíme: 1631. Bp. Pf. 6.
Tel: 271-5919
A lap tartalmát a szerzői jog
védi. Utánnyomásra, sokszorosításra minden jog
fenntartva!
Kiadja a Ferenci Kiadó
Rákosszentmihály,
Hermina út 16.
Felelős kiadó:
FERENCI ZOLTÁN
Egyes példány ára:
17,50 Ft
A nyomdai előkészítés a kiadó e l e k t r o n i k u s rendszerén történt az SZKI
Computer Media Rt.
közreműködésével.
III. Bécsi u. 126. A/II. em.
Nyomtatta
az Ikarus Nyomda
XVI. Újszász u. 45.

Jármű

1980-as Opel Manta GTI 2.0 kitűnő
300 DB ÚJ TATAI cserép eladó. állapotban 195.000 Ft-ért eladó. BaGreskovics Ferenc 1161 Aurél u. 12. kó1162Bp. Piskiu. 9.1.4.
Telefon: 06-30-413-073
INOCENTI MINI 1000-es eladó, jó
ELADÓ 75 fm műanyag lambéria kb.
állapotban. Telefon: 06-30-445-847
40 nm, 2 db gyermek szánkó, egyik (Gubek)
kormányozható. Győri Bp. XVI.
ELADÓ MZ-TS 125-ös motorkerékSzent Imre 158/A
párfrissen generálozva, extrákkal 37
17 NM BONTOTT gyertyán parketta
ezer Ft. 1995. IV-ig vizsgáztatva, érolcsón eladó. 1162 Jávorfa u. 12.
deklődni: 252-6888/Rtg Dukony
Rádiótelefon: 06-60-417-942
ALIG HASZNÁLT hordozható cse- DACIÁT VENNÉK 200 ezer forintig,
répkályha olcsón eladó. Bandi, 1162 8 éves korig. Telefon: 271 -4272. Rádiótelefon: 06-30-405-087
Bp. Attila u. 143.
BARKÁCSBOLT árukészlete féláron ELADÓ EGY jó állapotban lévő
eladó. Telefon: 271-4799 (egész HONDA Prelude: 1984-es, 130.000
km-el. Irányár: 450.000 Ft. Érdeklődnap)
ni: 271-6471 (este)
ÚJSZERŰ ÁLLAPOTBAN lévő Mountain Bike kerékpárt nőire cserél- FORD SIERRA 2.0 benzines 10
éves, 330 ezer forintos irányáron elnék. Tel: 2-712-713
adó. Hartmann, 1162 Délceg u. 56.
ELADÓ FIÚ BMX kerékpár 4000 Ft,
és egy 286 IBM PC számítógép mo- 1971-és VW Bogár, 1995 februárig
nitorral 26000 Ft-ért. Érdeklődni: érvényes műszakival eladó. Irányár:
Huszka, 1161 Szatmári u. 35. vagy 60 ezer forint. Érdeklődni: XVI. Nap
u. 71. (hétvégén)
telefon: 252-4888/139

1820. Bp. XVI. Diófa u. 139. (este 8-9
között)

Vegyes
KIVÁGOTT FÁK, bontásból fa tűzrevalónak térítésmentesen elvihető.
Patka Jánosné, Rsztm, Lajos u. 19.
INGYEN ELVIHETŐ töltéshez föld
és építkezéshez vasdarabok. Telefon: 271-4799 (egész nap)

NÉMETJUHÁSZ NSZK-ban évtizedek óta munkára szelektált import
szülőpároktól kiskutyák kaphatók,
előjegyezhetek, hétszeri védőoltással. A munkakészség a megtekintéskor kipróbálható. Prokob Csaba Bp.
XVI. György u. 19.
TÁP-TERMÉNY Üzlet, házhozszállítás telefonos megrendelésre is * Kutya-Macska eledel * Díszhal-Madár
eleség * Állatok adás-vétel
és csere közvetítése * Ajándék NYITVA: hétköznap 917-ig, szombaton 9-13-ig.
Bp. XVI. Rsztm. János u. 14.
Telefon: 271-4122

ÉPÍTKEZÉSBŐL MEGMARADT
bontatlan natúr Sofa-ablakok: 120150-es bukó-nyíló és 40x140-es fix
eladók. Árban megegyezünk. Érdek- ELADÓ 2 m hosszú bolyhozó és FIAT ARGENTA diesel, 11 éves, érlődni hétvégén: Völgyesné 1162 AUDI 80-as homlokfal. Telefon: 06- vényes műszakival eladó 195 ezer
Ft-ért. 1162 Bp. Fürge u. 31. Telefon:
Etelka u. 50.
30-443-019 Sivák
271-6601 (munkanapokon)
OLCSÓN ELADÓ bontásból szárma- S ÁL VŐ korcsolya (42-es), Junoszty
zó faanyag (Fűtésre használható). televízió (fekete-fehér), két hagyo- OPEL REKORD 2.2 i 1986-os (mű- (ÁLLATI DOLGOK rovatunk a mosmányos női kerékpár, három darab- szaki vizsga '96. III. 24-ig) 300 ezer tani számból anyagtorlódás miatt kiTelefon: 271-3190 (16 óra után)
ból álló szekrénysor eladó. 1162 Bp. Ft irányáron eladó. Telefon: 183- marad. H-H szerk.)
Felcsúti u. 40/A.

NE HAGYJA A KOCSIJÁT
A TÉLEN SZÉTROHADNI!
Vállaljuk az alváz
és a karosszéria

INGYENES
ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT
Nálunk ütemezetten megrendelheti a legfontosabb javításokat. (Fizetés részletben is!)

FODOR GYÖRGY
karosszérialakatos mester
XVI: Mátyás király út 112.
(a Csömöri úttól 100 m-re)

BÉCSI MECHANIKÁS rövid zongora
olcsón eladó. Telefon: 271-5970/15
mellék

Hirdessen apróban
Nálunk ingyen van!

VILLANYSZERELÉSI
ANYAGOK
és festékek kaphatók
MÁTÉ PÁLNÉ
építőanyag
kereskedésében
- műanyag csövek
- kábelcsatornák, vezetékek
- lámpatestek, kapcsolók
- szerelési kellékek

(INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS)

Hirdetés szövege:

(Nyomtatott betűkkel, olvashatóan)

Továbbra is kaphatók
- építőanyagok
(mész, cement, tégla,
sóder, homok)
- samottáru, agyag

A hirdetést feladó neve:

-:(:- •&- íjc-

NYITVA:H-P 7-16-ig
Szombaton 7-12-ig
1161 Baross u.130.
(János u. sarok)
Tel: 271-4987

ELEKTROMOS HÁZTARTÁS! GÉPEK SZERVIZE

- Hűtőgép, fagyasztó, villanytűzhely, mikrohullámú sütő, hőtárolós kályha, mosógép, háztartási kisgépek javítása jótállással
NYOLCPROGRAMOS Neumann
- Villanyboyler javítás, tisztítás, csere, házhoz szállítással is
táskavarrógép eladó. Tel: 271-5301
- Kisebb vízszerelési munkák elvégzése
JÓ ÁLLAPOTBAN lévő használt női
GabulaBt. Telefon: 271.71-42
ruhák, kabátok (60 év körüli hölgyre),
HIBABEJELENTÉS:
Hétköznap 8- 18-ig
valamint kisméretű férfi öltönyök olFelvevőhelyünk a Világ mozival szemben
csón eladók. Telefon: 271-4271 (4
XVI. Rsztm. Ságvári u. 2. Tel: 271 -5861
óra után)
Szervizvezető (R-telefon): 06.30-424-403
NAGYMÉRETŰ madárkalitkát venNyitva hétköznap 8-18 óráig, szombaton 8-12 óráig
nék. Telefon: 271-7793

cím:
l
l

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

RICH-2000 KFT. VEGYES VAS-MŰSZAKI BOLTIA
Bp. XVI. Köztársaság u. 29. (a Hősök terénél) Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16,30

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

Tel/Fax:
271-58-52
Karácsonyi
akció!
BOSCHésSTIHL

gépekre

5-20 %
kedvezmény!
BARKÁCS ÉS KÖLCSÖNZŐBOLT
BP. XVI. CSÖMÖRI ÚT 24.
TELEFON: 252-9106
H-P: 7-17-ig, Szó: 8-13 óráig
Decemberben vasárnap
is nyitva tartunk!
IIARJ.MAJVN

ANYAGOK BESZERZÉSE RÖVID HATÁRIDŐRE
Előjegyzést felveszünk — Kerületieknek: ingyenes házhoz szállítás
FÉNYMÁSOLÁST VÁLLALUNK: A/4 ÉS A/3 méretben

JELENTKEZÉS a helyszínen ,
Telefon: 271-2126 (este)

finomított petróleummal
(Dunasol) működő
energiatakarékos kályha

\uzemanyaggal együtt kapható/

UGYANITT CUKOR NAGYKER MINTABOLT

NYÍLT!

POSTARABLAS CINKOTAN
Október utolsó péntekén
szokatlan kuncsaft lépett be a
Cinkota, Rádió utca 6. szám
alatti postahivatalba. Fején a
krimifilmekből jól ismert harisnyaálarc volt, kezében fegyvert
tartott, legalábbis a megrémült
postai alkalmazottak a fenyegetően tartott pisztolyforma
tárgyat annak vélték.
A rabló a két riadt postás
hölgytől a pénzt követelte, s ők
nem is vitatkoztak - ilyen esetben ugyanis nem tanácsos az
ellenkezés. A rabló kissé megkönnyebbülve fogadta, hogy
nagyobb kalamajka nélkül jut a
pénzhez, s a két megszeppent

hölgynek magyarázni kezdte,
hogy neki erre az összegre
feltétlenül szüksége van, tekintettel szorongatott anyagi helyzetére.
Az álarcos rabló a mintegy
százezer forintnyi készpénz átvétele után a hölgyektől gondosan elkérte a postahivatal kulcsát, s távozván korai zárórát
rendezett: becsukta kulccsal a
kaput. A rabló gyalogosan indult a Georgina utca felé. Különös véletlen, hogy éppen akkor
közeledett valaki a másik irányból, aki pont a postára ment
volna - ám nem tudott bejutni,
mert zárva volt az ajtó. Szeren-

ifj. Manner Zoltán

KONTÉNERES
SITTSZÁLLÍTÁS

tüzelő és építőanyag
kiskereskedő

FOLYAMATOSAN INDÍTJA
TANFOLYAMAIT
a Táncsics utcai iskolában!
Választhat: OPEL ASTRA, LAPA 2t07
típusok között. RÉSZLETFIZETÉS!

ZIBRO KAMIN

1162 Bp. Árpádföldi út 30.
NYITVA: 8-17 óráig
TELEFON: 16-42-992
• YTONG falazóelem
• Téglák gyári áron
+ E-gerenda
• cement, izolit
• mész, homok, sóder
• téglaféleségek
• tüzelőanyag
KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS
MEGRENDELHETŐ!

ANYAGBESZERZŐK, ÉPÍTKEZŐK
FIGYELMÉBE!
Zártszelvények, szögyasak, laposvasak, köracélok,
betonvasak, kötöződrótok
Víz-, gáz-, és fűtéscsövek, PVC csövek és idomok
Horganyzott csőkapcsoló-idomok, elektródák,
vágókorongok, szögek, kerítésfonatok, huzalok
Zárak, lakatok, csavarok
Csaptelepek, golyóscsapok
Vas-, alumínium- és horganylemezek
Gázkazánok, vízmelegítők, gázkonvektorok, gáztűzhelyek

VAS-MŰSZAKI BOLT

XVI. Sashalom, Veres P. u. 73.
Tel: 163-1442
Anyagbeszerzést és házhoz
Fax:271-0019
szállítást rövid határidőre
VÁLLALUNK!
/NYITVATARTÁS:
Hétfőtői-szerdáig:
Csütörtök:
Péntek:
^Szombat:

8-1 6 óráig
8-1 7 óráig
8-1 5 óráig
8-1 2 óráig

- cement, mész,
JBíV
téglaszállítás f"^™ '
— sóder, homok *
termőföld szállítás
'
- gépi földmunka vállalás
1163 Bp. Kerepesi út 184.
Tel/Fax: 271-1625,271-1626

TV -VIDEÓ
SZERVIZ

Antenna szerelés
Műholdvevők telepítése j
Háztartási kisgépek
JAVÍTÁSA
Nyitva: 15-19 óráig
Cinkota, Meszes u. 3.
Tel: 184-0934 (8-20-ig)

cséré nem fordult rögtön sarkon, hanem leselke'dni kezdett
befelé, s észrevette a becsukott postáshölgyeket. Azok egy
tábla felmutatásával tették
egyértelművé a helyzetet. Az
volt ráírva: 07
A rablást követően rövid
időn belül járőrök lepték el Cinkotát, de az elkövetőnek nem
tudtak nyomára jutni. A potás
hölgyek gyors mégmentője hátulról látta ugyan a sietve távozó rablót (akin akkor már nem
volt álarc), ám így csak hozzávetőleges személyleírást tudott
adni.
Az ügyben a BRFK Rablási
Alosztálya folytatja a nyomozást, oda várnak minden használható információt. (F)
Pizzeria
di
.Pierró
PIZZASZOLGALAT
XVI. Arany J.-Budapesti u.
sarok (a benzinkútnál)
Ingyenes házhozszállítás!
Telefon: 06-20-340-340

KARÁCSOXYRA

ajándéktárgyak, kiegészítők
a Csömöri u. 80
Üzletközpont tetőterében
Konyha és lakásfelszerelés, kolóniái
és modern kisbútor, képek, kerámiák
H-P: 11-19, Szó: 9-12 óráig
TELEFON: 252-2128

VÁLASSZON MINŐSEGET!

TELEMAX TX300B
TITÁNIA X
120 csatornás, Philips sztereó, távirányítós, kép200 csatornás HIFI sztefeó, távirányítós, képernyőkijelzős dekóder beméretés e 90 cm ofí. szettel ernyőkijelzős, időzítős, dekóder bemenetes, 0 90
20.800 Ft Áfás áron cm off. szettel
19.900 Ft Áfás áron
PÁCÉ PSR 800 200 csatornás, HIFI sztereó,
távirányítós, képernyőkijelzős, 3 SCART, pozicio- Ezen kívül 8-10 különböző típusú műholdvevő,
pozícioner, antennaforgató, kábel, csatlakozó, dunáló vezérlés, e 90 cm off. szettel,
28.300 Ft Áfás áron gó, földi antenna, elosztó, aljzat, szerelvény, stb.
kisés nagykereskedelme.
HIRSCHMANN 100 csatorna, sztereó, stb.
0 90 cm off. szettel
34.100 Ft Álás áron AM-MICRO (SHARP)
0 60 cm off. szenei
72.900 Ff Álás áron
Új! THOMSON SRD 14 Beltéri + videocrypt II.
decoder - kártya
VISZONTELADÓKNAK
Szerelés, szaktanácsadás, egy év garancia!
ÁRENGEDMÉNY!

BÉTACOM KFT. ANTENNA SZAKÜZLET
XVI. Veres Péter u. 87. Tel: 183-7301 Nyitva: H-P 8-17-ig, Szó 8-12-ig

A Helyi Hírek
információs melléklete
1994.11.

A kerületi burkolat-bontások listája
a helyreállítás határidejével
Utca neve (felbontott szakasz)
(a fővárosi kezelésű főutaK nélkül)
Pesti határút (Kövirózsa u. - Újkőbány u.)
Monoki u. (Kajszi u. - Muzsika u.)
Hunyadvár u. (Zsélyi A. u. - Dióssy L. u.)
Bökényföldi u. - Újszász u.
Nap u. (János u. - György u.)
István király út (Arany J. u. - Fábián u.)
Margitháza u. (Árpádföld sor - Cibakháza u.)
Milán u. (Rákóczi u. - Kornél u.)
Gelléri A. E. u. (Béla u. - Gelléri u. 26.)
Rákóczi u. (Milán u. - Rákóczi u. 20.)
Magyarvár u. 1 -49.
Döbröcze u. (Veres P. u. - Üzbég u.)
Rozsos u. (Irha u. - Péterke u.)
Huszár u. ( Újszász u. - Hunyadvár u.)

kivitelező
Mémép Kft.
Ár-La Kft.
Makadám Gmk.
Mota-Szer. Bt.
Pillér Kft.
Rocla Bt.
Tisza Kft.
Tisza Kft.
Gázperfekt Kft.
Tisza Kft.
Ár-La Kft.
Makadám Gmk.
Betonútépítő Rt.
Summa Rex Kft.
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Ólom u. (Olga u. Lakat u.)
Ólom u. (Géza u. - Olga u.)
Lakat u. 1-10.
Iskola u. (Baross u. - Csömöri u.)
Baross u. (Istráng u. - Rozsos u.)
Aurél u. (Knézits u. - György u.)

Magyar Aszfalt
Magyar Aszfalt
Magyar Aszfalt
Vakond Gmk.
Ár-La Kft.
Pelikán Gmk.

1 994.1 1.15.
1994.11.15.
1994.11.15.
1994.12.10.
1994.10.30.
1994.11.30.

x Jégcsápretek :

Csömöri út (Rozsos u. - Cserhida u.)
.Rendelő u. (Cserhida u. - Etelka u.)

Főv. Csat. Művek
Főv. Csat. Művek

1995.03.31.
1 995.03.31 .

Cserhida u. (Csömöri út - Rendelő u.)

Főv. Csat. Művek

1995.03.31.
1994.10.30.
1994.10.30.
1 994.1 1 .1 0.
1994.11.10.
1994.11.15.
1994.11.10.
1994.11.10.
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Óbuda Kft.
ÁI-La Kft.

•

k:N ' •

1994.11.15.
1995.05.15

Kolozs u. (Bodnár u. - Borotvás u.)
Szilaj u. (Rozsos u. - Pejkó u.)

s*: <i>::'»» f :^ :"//':'-:'y': '
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Közműép Gmk.
Relid Gmk.

Zöldág Gmk.
Zöldág Gmk.
Óbuda Kft.
Nr-Bau Kft.
Nr-Bau Kft.
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Géza u. (Sasvár u. - Margit u.) "
Ilona u. (Szent Imre u. Budapesti út)

Pilóta u. (Hunyadvár u. - Pilóta u. 1 1 .)
Temető u. (Szlovák u. - Temető)
Tiszakömlő u. (Iskola - Veres P. u.)
Pesti htárút (Prohászka O. u. - Gyémánt u.)
Szabadkai u. (Hunyadi u. - Szabadkai u.)
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Rozsos u. (Baross u. - Pejkó u.)
Ár-La Kft.
1994.11.10. :::Alma ^ . xils|4 •8ÖÍ1ÜÍ:ÍÍÍ í:;>xíx29,!80-33.80 Ft^
Szent István u. 40-48.
Pillér Kft.
1994.12.20.
• !ÍÜ i'\
: Banán
J3-108R:: :
Thököly u. 32-36.
Genplan Épszolg Gmk.
1 994.1 1 .30. Dióbéí . . . --•.'
,
;
Cinkotakert u. 1 -32.
Magyar Aszfalt Kft.
1 994.1 1.15. ':Mák'"xx"^ X : ' •: ' x ' • :': •
• lili^lÉ'i^M;:
tíeszteriye
'-•'•'•.-••• .•'•'."..•••. j
llllll'iil
í;í:í;Í;5ÖoiltS
: : :
: ;
í- 11,80^^;
|öj;ás ' ' : ":.: '- {;'g':í;
A Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Középiskola

szeretettel várja
az iskola és a beiskolázás iránt érdeklődő szülőket
az 1994 december 1-én 17 órakor tartandó
iskolabemutatással egybekötött tájékoztató értekezletre.
Cím: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Középiskola
Budapest, XVI. Mátyás tér 4.

Megközelíthető a 45-ös, a 76-os és a 92-es autóbusszal, valamint a HÉV-vel.
(Imre utcánál illetve a 76-os buszról a Bökényföldi útnál kell leszállni).

ESKÜVŐI ÉS EGYÉB MEGHÍVÓK
GYÁSZJELENTÉSEK
egyedi kivitelben, kis példányszámban - szükség esetén azonnal is!
Ugyanott névjegy, szórólap, öntapadós cimke, levélpapír.
Cég-emblémák tervezése, újságok, dokumentációk szerkesztése
Telefon: 271 -59 19
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, ASANYKKÉM ÉS HÁMLASZTÓ

MASZK

Újdonságok a j\l£Tt Szépségsza ön
Hatalmas tükrök sokszoroz- rán kikísérletezett programja. ténik. A bőrbe juttatott anyag
zák meg a derűs színvilágú Ötcsillagos a labortesztje. A fel- tartósan korrigálja a száj, szem
szalont. A betérőt fiatal kozme- használt kozmetikumok alap- és szemöldök vonalát. A kísértikusnő fogadja, akiről hamar vető anyaga az Aloe Vera, ez letek egyértelműen bizokiderül, hogy nemcsak az üzlet az emberiség történetét végig- nyították, hogy a kezelés után
vezetője, hanem a HAJAS kísérő liliomféle. A Deynique semmilyen körülmények között
Stúdió & NETT Szépségsza- közel ötven féle speciális keze- nem léphet fel allergia.
léséből választhatjuk ki vendélon tulajdonosa is.
- Akkor miért hívják a sza- geink számára a legalkalmalont HAJAS Stúdiónak - kérde- sabb programot. Stúdiónk külön karácsonyi ajándéka:
zem Magyar Zsuzsától.
- Az itt dolgozó fiatal fodrá- vendégeink minden nap kedHIGH-CARE
szok valamennyien Hajas vezményt kapnak valamelyik
COSMETICS
László, az Európa szerte is- szolgáltatásunkból! Az Ave
Aachen-Paris
mert mesterfodrász tanítvá- Cáré Kozmetikai Intézetben
- Hallottam egy speciális fonyai, és ennek megfelelően hosszú évek óta folynak a vizs;. Állítólag
igen magasan képzett szakem- gálatok ezzel a
lem szükségms, hogy elektroberek, akik
heti rend- fejlesztették kifés szabad
:,/77os gépekml rezegtessük,
szerességgel kötelező tovább- maztatták a Bi| Lifting mó<
fángattassuklif-iem kívánatos
képzésen vesznek részt.
szert. ( Ez aj^ijjrés. /gépek s|f;
- Mi újat lehet hetente tanul- g ítség §si|j|ll} .
kenti a nm- A fóliás
tásunk a
rokreflÖSzer keringését, ezált|l
ni ebben a szakmában?
- Hajas László gyakran uta- a ^bőrtápláló ké%elése% s éjj.
zik külföldre, havonta megfor- Jpfthoni hidratáló, mikro||olekij- |ul. Fíjdaiommentesen épl
dul Londonban, a divat birodaji lás krémek használatai lényf- l zsírszövetet, megszünteti
gesen hatékonyabbal válikj) Gíellulitlst, a narancsbőrt, és ja-*
mában, ahol a szakma léc
fiija a|striát, a terhességi csíVendégeink kérésére
jabb technikáit tanulmányát
és ezeket a friss ismerjpket que különleges kritériumai szC kokat. f\ fahéj, mogyoró és más
adja át folyamatosar^flatal rint diagnosztizálunk, és áiUtjuic tgyéb övvgynövények illó olamunkatársainak. Úgwartja, össze a napi bójépoíás ABC-j|t jait tartalmiig krém behatol a
hogy jó hajat vágni jjj laikus az egyéni saj|Íosságo| figyl- |őr mélyebb^||étegeibe, egészámára egyszerű,
fodrá- lembevételéjfel. Nagyqjn fol» ,Jzen-ajzsírszö!|tig, így műtéti
szat - egy bizonyoB szinten tos: különösjlriaz érzéklny bő- beavatkozás és %áros mellékrűek j»z
iiakbani .íiaíásök nélkül fe|ti ki :h;a||sát.
felül
p jjjjj|
a védó:
::3zná!alafi így él| ^páciensnek ninc
iparm
vfniní, hpgy e<. ; . | -11 '
lően
.Wülh*
.*rt é
:
"Jin, e:fexáljon
rög zítj üfn/ind ég
érzés ''és"l
" 1it:rnlás, '
tént vegyi műveletek*
A Deynique karápsonyi gasso|. A kezeljfe során a zsírdául mi tudunk kétszd
meglepetésül^ Gold kr|mekft Sejtek leépülnél, a nyirokrendsan ugyanolyan hajszí!
kínálja.
f
| szor tEszíukiffuebbnek, energini! Áraink nem túl
- Mit tudnak ezek? l |kusabönak érzik magukat a
többi HAJAS Szalonhoz"
- Ezek a különleges|crém^t vendéfek, és persze az sem
nyítva mintegy 10 sz
kolloid állapotú aranyai tartal- elhanlagolható szempont,
olcsóbbak vagyunk, ügyi
maznak. A legnemese|b fórf- |ogy ^y alkalom után kerüleolyan minőség mellett. A nyu^-: jől a kínaiak már évezrepek óft |énkér|rakár már 3 centivel
díjasoknak és a diákoknak ^g|ák, hogy
s;ován|abban félhetnek fe^j
szolgáltatásainkból kedvez- táii^'Jém, csökkenti a gyullf- ágyról:*; ks|
ményt is adunk. Léteznek már dásöilli,! ezer! kívül nedvef- íf A vákumo| ár
hidrogénperoxid-mentes haj- ségből Vái5%i|i|súlyának ,só|- |és segítségül
an abban,
színezők, melyek gyönyörű fé- szorosát ke
^gkötni - \Á- Éogy emléke^fifi az arc miminyes árnyalatot kölcsönöznek hát a mélyebbi|rétegekben
S|aí izmait a n|rmál állapotra, s
a fáradt hajszálaknak.
ógyííja fe fáradt, stresztökéletesen hilraíáiS A Gof|i
krémek az arariyn^áK"sez^k^^
^IfTfilGH-CARE kozcsodálatos hatásait hasznosít- metikai termékek kizárólag terják.
mészetes alapanyagokból készülnek, megbízható hatásfokTjf 'K Vff
kal rendelkező professzionális
- A kozmetikai ajánlatukban
- Láttam itt valamit leírva, készítmények.
egy különös kifejezésre buk- amit nem értek: mit jelent a
Itt említeném meg a HIGHkantam: „Deynique". Mit je- „permament máké up"?
CARE Gyümölcssavas arckelent ez valójában?
- Tartós száj- és szemhéj- zelést, amely fehérjelebontó
- A Deynique lényegé- kontúr. Ez az exkluzív szolgál- hatása révén hozzájárul a felső
ben egy amerikai cég tatásunk a legjobb minőségű bőrrétegek spontán hámlasztáhosszú évek so- növényi eredetű festékkel tör- s áh óz. A Gyümölcssavas hám-

r

D€YNIQUe)

lasztómaszk segítségével a felső bőrrétegeket alaposan el lehét távolítani. A bőr sima lesz,
a ráncok elhalványulnak, a pórusok összehúzódnak. Rövid
időn belül a bőr láthatóan megfiatalodik, ápolt lesz, miközben
a kúra ideje alatt nincsenek
kellemetlen mellékhatások. A
kúrát ősszel, télen, s tavasszal
is ajánljuk.
- Hogy a megszépülés tökéletes legyen, egy másik ágyon
is tovább pihenhet a vendég.
- Két profi szoláriumunk is
van. Az egyik egy 44 csöves
mammutgép, amelyben hihetetlenül gyorsan lehet elérni a
csokibarna színt. A másik gépünk, egy korszerű, testformájú plexivel van ellátva, mely
megtámasztja a hátgerincet,
iy kifeszíti a bőrt, és megaka[Jyozza a foltos bámulást. Ezt
ajánljuk érzékeny bőrű
igeink számára. Mindkét
kbe újgenerációs, reflekistbarát csöveket építetamely hámlás nélküli
írnulást nyújt. Javasoligeinknek, hogy a pigműködérdő után
lanyozzakívül nagy súlyt fektehigiéniára, steril eszköés orvosilag ellenőrzött
enítő anyagokkal dolgo- Mi a teendője annak, aki
Szeretné kipróbálni ezeket a
színvonalas szolgáltatásokat?
- Minden kedves érdeklődőt
szívesen látunk a XIV. kerület,
Adria sétány 5/A. szám alatti
szalonunkban, vagy érdeklődhetnek a 1840-179 és a 2214797 telefonszámokon.
K. B.
?

A HAJAS Stúdió & Nett
Szépségszalonban működik a HIGH-CARE
COSMETICS cég területi képviselete. A kozmetikus kollégák itt
kaphatnak szakmai segítséget és anyagokat.

•

IWIS képviselet nyílt Cinkotán

BUSZ VIT A

Itt a

hol a piros?

A piros ezúttal a 44/A jelzésű
autóbusz, írásommal csatlakozni
szeretnék az előttem szólókhoz.
(F. Istvánné, XVI. Kér. Újság
94/21; Peczkay Endre, Helyi Hírek 94/10)
A sashalmiak megfosztása ettől a buszjárattól csupán egy része annak a csapássorozatnak,
amelyet a lakótelepek megjelenése óta erre a kertes házas
területre mérnek. Hogy kik, arra
én is kíváncsi lennék, de az utóbbi években elvették tőlünk a Postát, a Könyvesboltot, a Kertészeti
Árudat, a Zöldségest, a Hentesüzletet, a Háztartási boltot. Majd
miután az ilyen jellegű üzleteket
csak busszal megközelíthető távolságra helyezték, elvették az
egyik buszjáratot. Nem kell ahhoz paranoiásnak lenni, hogy az
ember tudatos és rosszindulatú
visszafejlesztést lásson ebben.
Szeretném arra is felhívni a
figyelmet, hogy amíg a lakótelepiek készen kapnak mindent (víz,
gáz, csatorna, járda, úttest), addig nekünk ezekért tíz és százezreket kell kipengetnünk és el kell
viselnünk a legkülönbözőbb építő
szervek packázásait és időhúzásait. Az már csak krém a tortán,
hogy a tanácsi lakásokat 1989
előtt az MSZMP tagok és a lumpenek nagy része teljesen ingyen kapta.
A 44/A járattal kapcsolatos válaszában Nagy József Centenáriumi képviselő 5 állításából csak
2 igaz. (XVI. kér. újság, 94/22)
Tudatos félrevezetés lenne, vagy
a helyismeret hiánya?
Ugyanis sem a 46-os, sem a
HÉV nem áll meg a 44/A volt
megállójában, sem a Batsányi,
sem a Fuvallat utcánál. A 46-os
és a HÉV más-más irányban kb.
200 méterrel arrébb. Hogy valamelyiket elérjük, át kell kelnünk a
3-as főút járműrengetegén, egy
olyan közlekedési lámpánál,
amelyet a '89 előtti szakértők valamelyike alkotott, vagyis csaknem mindig rossz. A 92-es busz
pedig - ezt még a csecsemők is
tudják, nem az Örs vezér térre
megy.
Szívesen befizetnék arra a látványra, amikor Nagy József képviselő és Centenáriumi képviseltjei ide-oda cikáznak a HÉV, 46os és a 44, 45-ös megállója között a 3-as főúton. Ennyi erővel a
képviselő úr a 16,32-es leszálló
repülőgépet is besorolhatta volna a sashalmiak utazási lehető-

ségei közé, mert az olyan alacsonyan száll, hogy fel lehet rá csimpaszkodni...
A képviselő úr által felsoroltakból tehát marad a 44-es és a
45-ös, amelyek általában párban
járnak, mint a szerelmesek és
utána 30 perc szünet. Még szerencse, hogy nem unatkozunk a
megállóban, számolgatjuk, hány
44/A és 76-os húz el előttünk,
csaknem üresen.
Elgondolkodtató, mi késztet
egy csoportot arra, hogy embertársait 2 perc miatt (ennyi a 2
megállási idő) 25-30 perc várakozásra kényszerítse. Talán
mégis azoknak a pszichológusoknak lenne igazuk, akik a lakótelepek elsivárosító hatásáról írnak? És azoknak az elsivárosodott lelkeknek még az is örömet
okoz, ha nézhetik ázó-fázó, siető
embertársaikat a megállóban,
miközben ők néhányadmagukkal
elsuhannak előttük egy csuklós
buszban.
Javaslataim nekem is vannak: Miután a két megálló megszüntetésével erősen lecsökkent
a 44/A utaslétszáma, felesleges
csuklós buszt járatni és a menetsűrűséget is csökkenteni lehetne. Az így megspórolt időn és
pénzen sűríteni kellene a 44-es
járatot. A másik megoldás - álljon meg a 76-os a Fuvallat és a
Batsányi utcánál.
Apropó, azt hiszem 4 éven át
eltartottunk az adónkból egy kerületi Közlekedési Bizottságot is.
Ők vajon tettek valamit a vitás
ügyben az érdekünkben? Fejlettebb helyeken az adófizető
visszahívhatja azokat, akik nem
a közérdeknek megfelelően látják el a feladatukat.
Friedrich Klára

A LÁNCOK MERCEDESÉ

Ünnepség keretében nyitott
meg november 11-én az Ostoros úton az íwis ipari láncok
első kelet-európai képviselete
és üzlete. A megnyitót megtisztelte jelenlétével G. Winklhofer,
a neves német gyár vezetője
és tulajdonosa (felvételünk bal
oldalán, középen élettársa,
jobb oldalon Polgár László, a
cinkotai üzlet tulajdonosa).
Az iwis 75 éve gyárt ipari
láncokat, a cég három generáció óta családi tulajdonban van.
Az iwis láncokat a viiág legpontosabb gyártmányai közé sorolják, kizárólag Ilyen vezérműláncokkal bocsátja ki autóit a
Mercedes, a BMW, a Proshe
és még számos neves autógyár. Az igényes ipari berendezések is iwis láncokat használnak.
A gyár belső minősítési
rendszere kétszer szigorúbb
az európai szabványnál, s
ezen belül is három minőségi
osztályt különböztetnek meg. A

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Értesítjük Önöket, hogy a Veres P. u.
41. szám alatti kirendeltségünket
1994. december 9-én bezárjuk!
A megszűnő egységünk feladatait
- betétgyűjtés
- értékpapír eladás, beváltás
- hitelszámlakezelés
- pénzváltás
1994. december 12-től kerületi igazgatóságunk látja el. Ettől
az időponttól kezdve a megszűnt kirendeltségben váltott
mindennemű takarékbetét, értékpapír, valamint a kirendeltségben kezelt hitelszámlákkal kapcsolatos ügyintézés az
Jókai u. 1/B. szám alatt történik.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.
OTP Bank Rt.
XVI. kerületi fiók

láncokat saját gyártású gépsorokon állítják össze (jelenleg
napi 20 kilométert!), s lézeresszámítógépes minősítési rendszerük csak kifogástalan terméket enged kibocsátani.
A finom műszaki csemegék
kategóriájába tartozik tehát az
a minőség, ami a cinkotai képviseleten bárki számára elérhető. A német tulajdonos a
megnyitón a minőséget és a
megbízhatóságot emelte ki, s
mint elmondta: azért esett választásuk Polgár Lászlóra,
mert szerintük megfelel ezeknek a feltételeknek. Húsz éve
egy kis autójavító műhelyben
kezdett, s szorgalmas munkával (s családja áldozatos segítségével) \u\o\\ el odáig, hogy az
iwis képviseleten kívül a Mercedes autósboltot és az autójavító üzemet is felelősséggel irányíthatja.
A képviseleten olyan számítógépes tervező rendszer is
megtalálható, amely az igénybevételek pontos ismeretében
órára pontosan határozza meg
az alkalmazott lánc élettartamát. (Az ízléses épületet Kovács Attila, az ellenzéki pártok
közös polgármesterjelöltje tervezte.)

VIDEÓ

RIASZTÓ
AUTÓRÁDIÓ

Szerviz

Syscotel Elektronikai Kft
XVI. Katőka u. 51.
Tel: 271-0351

AZ ELSŐ FELELŐS MAGYAR MJJVISZTEJ?ELNÖK

leánya, gróf Batthyány Ilona életének nagy részét a
cinkotai kastélyban (megfejtés 1. és 2. részel töltötte %^
az akkori földbirtokos feleségeként majd özvegy eként. A
Izraeli
szép kastély a második világháborúban tűzvés.z marta- politikus
^^
léka lett. A haladó gondolkodású és a lakosság kőrében
igen népszerű grófnő nevét a kerület egy r ész őrzi
(megfejtés 3. része).
Ami
A megfejtéseket december 11-ig kérjük levélt izőlapon
beküldeni postacímünkre: H-H 1631 Bp. Pf. 6.
Idő jele
A helyes megfejtők között 1 elemes f aliórát, 2 féléi ies Helyi
ÓriásHírek előfizetést valamint 5 ajándékcsomagot sors ólunk ki
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Kontaktlencse és tároló árusítása
Óriási keretválaszták - extra lencsék is
Bp. XVI. M.föld, Veres P. út 110.
(a Repülőtéri HÉV megállónál.)
Nyitva: 9-18, szombaton 9-14 óráig.
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Tel/Fax: 271-0014
1sát, valamint pia sztikus 1
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betűk kivágá 5Ót
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NYOMDAI TEVÉKENYSÉG:
| Réz, plexi, műariyag |
Igényes color kiadványok,
és különleges an /agok|
irodai nyomtatványok, naptárak, címkék
felhasználás a |
készítése magas színvonalon,
í
Várjuk szíve
rövid határidővel, korrekt árakkal.
s
megrendeléseiket! 1
FULL SERVICE!
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Komputeres szem és kontaktlencse vizsgálatot végez!
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Előző számunk keresztrejtvényében az 1 739. évi pestisjárványról (régies nevén: fekete halál) emlékeztünk meg
amely bár Cinkotát is elérte
mégsem okozott olyan puszftást, mint a környező falvakban. Ennek az volt az oka, hogy
a falu akkori vezetői kordoni
vontak a falu köré, senkit ál
nem engedtek, s a kordont éjjel-nappal vasviiiás férfiak
őrizték. Ezek voltak megtalálhatók a keresztrejtvény 1 . és 2
részében.
Nyerteseink a következők
elemes faliórát nyert Dr. Rózsahegyi Miklósné (Vác, Rád
u.), féléves Helyi Hírek előfizetést nyert Kiss László (Rendelő
u.) és Turzán Valéria (Csobogós u.). Ajándékcsomagol
nyert Horváthné Jutka (Csömöri u.), Bende Tamás (Sashalmi sétány), Lázár Ilona (Kerepesi u.), Boross Ilona (Lándzsa u.) és Barnái Lászlóné
(Kolozs köz). A nyeremények
átvételének módjáról levélben
küldünk értesítést. Nyerteseinknek gratulálunk, olvasóinknak további jó szórakozást és
sok szerencsét kívánunk!
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