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NÉGY SZŰK ESZTENDŐ?
'•'Kert- és garázskapuk
'•"Kapunyitó motorok toló, nyíló-

és garázskapukhoz
'•"Sorompók, lánckorlátok
'•"Parkolásgátlók, csőkorlátok
'•"Audio és videó kaputelefonok
'•"Lakásriasztók
'•"Vezeték nélküli csengők és

mozgásérzékelő kamerák
'•"Kamerás megfigyelőrendszer
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VILLANÁSOK A VÁROSHÁZÁRÓL
Új Zfínyiász

Zrínyi Miklós is helyet foglal a
képviselőtestületben: Takács
László (Köztársaság Párt) sze-
mélyében! Azért kaphatja meg a
szigetvári hős várvédő nevét,
mert ő is kirohan - csak nem a
várból, hanem a név szerinti sza-
vazásokról! Kerületünkben az a
szabály, hogy öt képviselő kéré-
sére név szerint szavaznak: ek-
kor a jegyző olvassa a névsort, a
képviselőknek pedig harsány
IGEN-t vagy NEM-et kell monda-
ni, tartózkodni tilos. Mivel ezt az
eszközt a kisebbség szokta csik-
landós ügyeknél alkalmazni, van,
aki nem szívesen örökíti meg ál-
láspontját - az előző testületben
Landa Ede (SZDSZ), míg most
Takács László szokott villám-
gyorsan eltűnni az ülésterem-
ből...

Méltó címer lenne?
Pályázatot írnak ki a XVI. ke-

rület egységes nevére, címerére
és zászlajára. Egy kaján képvise-
lő máris találó javaslatot tett a
címerre: zöld mezőben egy feke-
te alak közpénzt tesz zsebre, mi-
közben a háttérben néhányan
narancsot majszolva „kőműves-
munkát" végeznek (naivabbak
kedvéén: falaznak)...

Megvan a kocsija!
Fekete Gábor, a volt polgár-

mester még tavaly, a húszmilliós
svarc kezességvállalásának ki-
derültekor (a most is zajló 150
milliós ügyét ekkor még bölcsen
titkolta) halálsápadtan rebegve
jelentette be, hogy az ügyben
mindenét elvesztette, lakását,
kocsiját is el kellett adnia. Volt,
aki ezt kétségbevonta, mondván,
hogy ilyen kezességet nem szok-
tak csak úgy ukmukfukk aláírni;
de a tamáskodó városatyát még
a Feketét támadó képviselőtársai
is cinikusnak és embertelennek
minősítették. Lehet, hogy az illető
cinikus, de Feketét jól kiismerhet-
te: örömmel jelenthetjük, hogy a
volt polgármester kocsija néhány
hét után előkerült, és éppen ott
parkol, ahol Fekete lakik...

Dögöljön meg a
macskája is!

Treer András, a volt alpolgár-
mester kétszer is beterjesztette
az OTP-kamatemelés áldozatai-
nak támogatását célzó hagyomá-
nyos rendelettervezetét. Elsőre
azzal halasztották el, hogy majd

a költségvetés ismeretében lehet
róla szó. Treer beimádkozott a
költségvetésbe ötmilliót (a tavalyi
ősszeg felét) a kamattámogatás-
ra, majd újra próbálkozott. Újfent
elhalasztották az ügyet, mert Dr.
Vidorné, a Szociális Iroda veze-
tője (mellesleg MSZP-tag) kitalál-
ta, hogy először felméri az igé-
nyeket egy hirdetménnyel a XVI.
Kerületi Újságban - az sem baj,
hogy ebben nem fog szerepelni
a jövedelemhatár, tehát azok is
jelentkeznek majd, akik nem kap-
hatnak támogatást (ők a „felmé-
rést" valószínűleg átverésnek
fogják nevezni...).

Az időhúzás célja egyértelmű:
el akarják venni Treertől az elő-
terjesztést (Pratzner képviselő
célzott is erre a vitában), nehogy
újabb érdemeket szerezhessen.
Az MDF-koalíció és az MSZP
egységesen lép fel Treer kiszorí-
tásáért, hisz egyiküknek sem hi-
ányzik még egy esélyes ellenfél
a választáson. Csak azt felejtik
el, hogy intrikáikkal nem Treert,
hanem a kamattámogatásra váró
rászorultakat sújtják keményen...

Ellenzéknek szájkosár,
koalíciónak füldugó

Az MDF-KDNP-FKGP-MIÉP-
koalíció biztos többséggel bír a
testületben (a Takács-Pratzner-
Kovács Raymund trió segítségé-
vel), de hamar feltűnt, hogy az
ellenzék jobban ismeri az ügye-
ket és tehetségesebben szóno-
kol. Az MDF-koalíció megtalálni
véli erre az orvosságot: folyton
megszavazzák, hogy egy napi-
rendhez egy képviselő csak egy-
szer, legfeljebb három percben
szólhasson hozzá - így nem fe-
nyeget annak veszélye, hogy a
koalíció szavazó mamelukjait ne-
tán megtántorítják az észérvek.
Az se zavarja őket, ha szamár-

Az NN Magyarországi
Biztosító Rt.

Újlipótvárosi Igazgatósága
- létszáma bővítéséhez -
vállalkozói igazolvánnyal

rendelkező
ÉRTÉKESÍTÉSI KÉPVISELŐK

jelentkezését várja
üzletkötői munkára,

illetve alvállalkozóként
szerződéses rendszerben

történő foglalkoztatásra
Jelentkezés: telefonon, személyesen,

levélben (önéletrajz megküldésével)
Sári Józsefné üzletigazgatónál

Bp. XIII. Victor Hugó u. 18-22.
Tel: 149-7180, 129-0892
Rádiótel: 06/30 400-494

ságok vannak az előterjeszté-
sekben. Nemrég antennáról kel-
lett volna dönteni ott, ahol a va-
lóságban térvilágító oszlop áll —
ez az „apróság" nem volt problé-
ma, annál inkább az, hogy Treer
András feszegetni kezdte a kér-
dést. „Szavazzuk meg gyorsan,
aztán gyerünk haza!" - ez a ko-
alíció jelszava...

Öngól
Az új törvény szerint a polgár-

mesternek joga van a képviselő-
testület határozatát egyszeri
megfontolásra visszaadni, ha
úgy véli, hogy a döntés sérti az
önkormányzat érdekeit. Józan
paraszti ésszel úgy vélnénk,
hogy ezzel a joggal a polgármes-
ter akkor él, ha a testület lesza-
vazza. Nem így Kovács Attila, aki
most először küldött vissza egy
határozatot a testületnek. A do-

log pikantériája, hogy a megvé-
tózott döntést maga a polgármes-
ter is megszavazta! így az újra-
tárgyaltatással Kovács Attila elis-
merte, hogy saját voksa is sértet-
te a kerület érdekeit...

Marad a kerítés
Ijedt Erzsébet-ligeti lakók ke-

resték meg Lacsny Balázs alpol-
gármestert: igaz-e, hogy az ön-
kormányzat lebontja és eladja a
liget kiváló vaskerítését? Az al-
polgármester próbálta megnyug-
tatni őket, hogy szó sincs ilyes-
miről. Alighanem összetévesz-
tettek két kerítést: a szintén ó-
mátyásföldi Táncsics iskola me-
nesztett igazgatója, a rendkívül
önállóan gazdálkodó Varga
László bontatta le az iskola majd-
nem új kerítését, majd felettébb
jutányos áron el is adta...

Tihanyváry Boldizsár

Demagógia
...(gör.) - „népámítás; nagyhangú, hazug ígérgetés és az

érzelmek, szenvedélyek felelőtlen felszítása a tájékozatlan nép-
tömegek megnyerésére".

Kis kerületi közéletünkben - szerencsére - senki nem él ezzel
a nemtelen eszközzel, önkormányzatunkban sincsenek olyan
képviselők, akik társaik kárára, nemlétező pénzekből szeretnék
felvirágoztatni a XVI. kerületet. Senki sem mondja azt, hogy a
képviselők saját választóik vesztére törnek, mert nem hajlandók
eladósítani az önkormányzatot Senki sem hallgatja el, hogy a
helyhatóságnak vannak kötelezően ellátandó feladatai és a pénze
jelenleg szinte csak ezekre elegendő, nem beszélve a megoldan-
dó szociális problémákról. S ami a legfontosabb: senki sem
terjeszti magáról, hogy ő a XVI. kerület egyetlen jóakarója és
segítőtársain kívül mindenki máson rontás vett erőt.

Jelenlegi pénztelenségünk is paradicsomi állapot ahhoz a
káoszhoz és marakodáshoz képest, amit a demagógia elharapó-
dzása okozna. Örüljünk hát együtt nemlétezésének és leplezzük
le együtt, ha mégis megjelenne kis kerületi közéletünkben.

Takács László
önkorm. képviselő

Javasoljuk Önnek, vegyen részt
a PediKom
számítógépes talpvizsgálaton
A világon egyedülálló módon számítógép segít-
ségével állapítjuk meg lábának elváltozásait

Az Ön talpának nyomásponti térképe alapján szerkesztjük meg

a PedíKom-fórt talpbetétet
- modulelemek felhasználásával teljesen az Ön talpára készül
- optimálisan biztosítja a láb alátámasztását
- korrigálja a statikai elváltozásokat
-eredményesen használható a bőrkeményedések, sarokcsontkinövés,

az öregbütyök, a kalapácsujj kezelésében és megelőzésében
-kellemes komfortérzetet biztosít viselőjének, a fáradt láb szinte megpihen rajta
-természetes, rugalmas gumiból, valódi bőrborítással készül

A PediKom Számítógépes Talpvizsgáló Rendszert megtalálja:
a Sugár Üzletközpont Szivárvány Áruházában
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NÉGY SZŰK ESZTENDŐ?
Elkészült az új önkormány-

zat első költségvetése; leállt
a XVI. kerület két éve felpör-
getett fejlesztése... A többsé-
gi MDF-KDNP-FKGP-MIÉP-
koalíció kizárólag a kiadáso-
kat akarta bármi áron mérsé-
kelni - ebben az általuk oly
fennhangon (és joggal) szi-
dott Bokros-politikát másol-
ták le... A zavaros vízfeneket
kémlelő bentoszkóp most a
költségvetési boszorkány-
konyhát fürkészte végig, kü-
lönös tekintettel a döntés
hátterére.

A költségvetésről
általában

A költségvetés száraz és
unalmas téma, ráadásul a
nagypolitikában a vízcsapból is
ez folyik. A Helyi Híreknek
mégsem szabad a kerületi bü-
dzsé felett átsiklania, hiszen ez
közvetlenül meghatározza a
XVI. kerület fejlődését, közin-
tézményeink működését - va-
gyis azt, hogy épülhet-e út és
csatorna, kapnak-e fizetést a
közalkalmazottak, jut-e segély
a rászorulóknak.

A kerületi költségvetést ren-
deletben kell elfogadni, mely
három részből áll. A jogszabály
paragrafusai szabályozzák,
hogy ki és hogyan jogosult a
pénzek beszedésére és kiadá-
sára, tehát melyek a gazdálko-
dás szabályai. Kötelező és fon-
tos tartozék az indoklás, mely
magyarázat és „használati uta-
sítás" a rendelethez. A mellék-
letben találhatóak a számok: itt
sorolják fel részletesen a bevé-

teleket és kiadásokat, vagyis
azt, hogy mire mennyi pénz jut.

A bevételek két nagy részből
állnak: az első a központi támo-
gatás és a fővárosi forrásme-
gosztás összege. Ezeken nem
érdemes vitatkozni, hiszen a
kormány és a főváros annyit
ad, amennyit akar: a kerületnek
legfeljebb káromkodás! joga
van. Manapság ez a pénz az
intézmények működtetését
sem fedezi teljesen. Az úgyne-
vezett sayaf bevételek nagy-
részt ingatlaneladásokból, va-
lamint helyi adókból és az in-
tézmények bevételeiből tevőd-
nek össze: az önkormányzat
saját fejlesztési céljait (elvileg
ugye a többségi pártok prog-
ramját) e pénzekből valósíthat-
ja meg.

Polgármestereink
taktikája

Az előző önkormányzat költ-
ségvetési rendeletei nagyrészt
arról szóltak, hogy miképp lehet
Fekete Gábor volt polgármes-
tertől elvenni a kasszakulcsot:
ő ugyanis széles rendelkezési
jogot kívánt a pénz felett, de a
testület (az adóügy után érthe-
tően) nem szívesen bízott rá
egy fillért sem... Fekete nagyon
szerette az iskolákat (volt, hogy
70 százalékos emelést javasolt
nekik), de utat és csatornát
nemigen akart építeni. Szeren-
csére kisebbségben volt; ezért
rendre a lehető legkésőbb tette
meg javaslatát, hogy időzavar-
ral zsarolhassa a testületet -
ugyanis ha nem fogadják el
időben a rendeletet, akkor

haszongépjárművek

Kamatmentes részlet, hitel már 10% befizetéssel, lízjng és
tartós bérlet. Minden hónapban egy modell AKCIÓS ÁRON!

-Szabó 1163 Bp. Batsányi J. u. 47.
Tel: 271-02-12, 271-09-03,184-15-37

visszatartják a központi támo-
gatást, ami azonnali fizetés-
képtelenséget okozhat. De Tre-
er András, a volt alpolgármes-
ter (és a vele akkor még együtt-
működő Tóvárosi tanácsnok)
ha némi kapkodással is, de
mindig helyre tudta pofozni a
Fekete-ötleteket. Az eredmény
a kerület gyors fejlődése volt:
soha annyi út és csatorna nem
épült, mint 1993-94-ben.

Az új testületben Kovács At-
tila polgármester biztos több-
ségre támaszkodik, így nem
szorult rá effajta manőverezés-
re: nyugodt ütemben, három
ülésen tárgyaltatta végig a költ-
ségvetést. Sajnos hamar kide-
rült, hogy ez a játék a közön-
ségnek szól, és csak az a célja,
hogy a polgármester büszkén
írhassa a XVI. kerületi Fórum-
ban: alaposan megbeszélik a
kerületi büdzsét. A valóságban
az MDF-koalíció irtózott az ér-
demi vitától, ezért gondosan
képviselőnként három percre
korlátozták a hozzászólást jo-
got (kivéve az MDF-es alpol-
gármestert, aki előterjesztő-
ként hosszan válaszolgathatott
a kényszerűségből kapkodva
felsorolt kifogásokra). Három
percben garantáltan lehetetlen
volt alaposan elemezni a javas-
lat tízoldalas számrengetegét...

Az ellenzék tiltakozására vé-
gül annyit lazítottak a szájkosá-
ron, hogy a bizottsági elnökök
időhatár nélkül szólhattak: de
az MDF-koalíciós elnökök
nemigen éltek a lehetőséggel
(némelyiküknek a három perc
is sok volt). Az ellenzéki elnö-
kök pedig rákényszerültek,
hogy ne csak bizottságukhoz
tartozó tételekről beszéljenek -
duzzogott is érte a koalíció!

«»* »*•«»»

Az előkészítést és a keserű
pirula adagolását Kovács Attila
polgármester a négyéves tes-
tületi rutinnal bíró Lacsny Ba-
lázs alpolgármesterre hagyta.
A háttérben az önkormányzat
szürke eminenciása, Tóvárosi
Károly (volt tanácsnok, most
polgármesteri tanácsadó) fel-
ügyelte a tervezést: kulcssze-
repétjelezte, hogy az MDF-ko-

alíciós képviselők a vitában és
a szavazásnál is az ő vélemé-
nyéhez igazodtak. Bár a koalí-
ció nem is tehet mást, hiszen -
hiába mesélt Kovács Attila
kampánygyűlésein jelöltjeik
széleskörű felkészültségéről -
a valóságban 13 képviselőjük
között egy pénzügyi szakem-
öersincs (a pénzügy nem kivé-
teles hiányágazat az MDF-koa-
lícióban, ugyanis pedagógiai,
jogi vagy egészségügyi szak-
képzettségű képviselőjük
sincs...).

A polgármester kampányá-
ban kifejtette: vagyonvesztés-
nek véli, ha az önkormányzat
ingatlanjainak árából közműve-
ket épít, írott programjában vi-
szont szerepelt az út- és csa-
tornaépítés; most dőlt el, hogy
mit tart fontosabbnak. Kovács
Attila a telkek megőrzése mel-
lett döntött: a tavalyi ingat-
laneladási terv erős csökkenté-
sét javasolta, és ezért még a
tavaly leszerződött (sőt, néhol
el is kezdett) út- és csatornaé-
pítésekből is lemondtak néhá-
nyat. Az új önkormányzat egy
méter új közművet se hagyott
jóvá, csak a tavalyi fejlesztések
egy részéi fejezi be.

Kifogások, javaslatok
Imre Tamás, a Pénzügyi Bi-

zottság elnöke (MSZP) jó né-
hány intézmény - IFÜR, Neve-
lési Tanácsadó, PSZCS, Szo-
ciális Foglalkoztató, stb. - költ-
ségvetését megalapozatlannak
látta, mivel feladataikban átfe-
dések vannak, és beadott igé-
nyeiket senki sem ellenőrizte
elég alaposan. Lacsny alpol-
gármester meglepő választ
adott: idő hiányában nem tudta
olyan részletesen tanul-
mányozni a javaslatot, mint a
Pénzügyi Bizottság elnöke (aki
nem főállású, mint az alpolgár-
mester...).

Az Egyesület a XVI. Kerüle-
tért képviselőcsoportja (Treer,
Szakács és Büki) részletes mó-
dosítócsomagot terjesztett be:

(folytatás a 4. oldalon)

HELYI
HÍREK



(folytatás a 3. oldalról)
programjukhoz ragaszkodva
szerették volna megőrizni az
előző két év intenzív fejlesztési
politikáját. A bevételek növelé-
sét ajánlották (akár kisebb hi-
tellel, akár telekeladással),
hogy legalább a tavaly eldön-
tött út- és csatornaépítéseket
be lehessen fejezni. Javaslata-
ik között szerepelt az egész-
ségügy és a környezetvédelem
kiemelt támogatása, az OTP-
kamattámogatás változatlan
folytatása, a Corvin Galéria
megnyitása és még jó néhány
módosítás.

Az MDF-koalíció eleinte pró-
bálkozott a javaslatok napi-
rendről történő levételével,
majd egy kupacban való lesza-
vazásukkal (mindkét megoldás
szabálytalan). Nem jött össze;
sőt, a független Szalay Petemé
és óriási meglepetésre a fide-
szes Kovács Raymund támo-
gatásával az egyesületiek név
szerinti szavazást tudtak ki-
kényszeríteni! így a teremben
ülő lakosok láthatták-hallhat-
ták, ahogy MDF-koalíciós és
MSZP-képviselők saját körze-
tükaszfaltozására, csatornázá-
sára mondanak NEM-eket, il-
letve bizottsági elnökök saját
szakterületük ellen voksolnak -
ilyen nemigen volt az előző tes-
tületben...

A polgármester nem tudta
időben elkészíttetni a rendelet
szövegét; erre a Jogi Bizottság
elnöke (Büki) konstruktív ellen-
zékként rendbeszedte azt, és
hétvégi házifeladatként megír-
ta az indoklást is. Mivel az
MDF-koalíció 157milliós hiányt
tervezett, a rendeletben Büki
szigorú és összefüggő takaré-
kossági rendszert állított ösz-
sze. Csakhogy Szabó Imre
(MSZP; a Gazdasági Bizottság
elnöke) a végszavazás napján
összehívta bizottságát és elér-
te, hogy a telekeladások bevé-
telének 757 milliós emelését
javasolják - a hasraütés tudo-
mányos módszerével megala-
pozva. Ezzel látszólag meg-
szűnt a hiány, amiért is Szabó
a rendeletből ki is hagyta volna
a takarékossági előírásokat,
mondván, hogy immáron feles-
legesek. Ezzel jókora torpedót
engedett volna az MDF-koalí-
ció hajója alá, hiszen a megnő-

NÉGY SZŰK ESZTENDŐ?
veit bevételek csak papíron lé-
teztek volna, és már az első
félévben a csőd szélére kerül-
hetett volna a kerület!

A Jogi Bizottság elnöke le-
mondással fenyegetőzve tudta
elérni, hogy meghagyják a ta-
karékossági szabályokat (bár
emelték 100 millióval a telekel-
adás előirányzatát is). Az MDF-
koalíció máig se érti, hogy az
ellenzéki egyesületi képviselő
miért óvta őket a csődtől...

A végeredmény:
takaréklángon

Az elfogadott büdzsé vég-
összege kisebb a tavalyinál; az
inflációt is figyelembe véve 25-
30 százalék is lehet a csökke-
nés. A kerületfejlesztési leállí-
tották, viszont több intézmény
megalapozatlan, olykor pazarló
gazdálkodásra kapott lehetősé-
get (az iskolák saját bevételei
pl. a tavalyi teljesítés 60 %-ára
vannak csupán tervezve: ha
többet szednék be, szabadon
elkölthetik). Út- és csatornaépí-
tés helyett hatalmas dotációt
kap a Szociális Foglalkoztató...

A csigaházba húzódó MDF-
koalíció kezére játszik az or-
szágos pánikhangulat és az
önkormányzati csődökről szóló
cikkek tömege, holott a XVI.
kerület mostani helyzete egyál-
talán nem volna rossz! Az ön-
kormányzatnak nincs adóssá-
ga; a polgármester legutóbbi
tájékoztatása szerint a folyó fi-
zetési nehézségek is egyre job-
ban kezelhetőek. Lenne tehát
mód a kerület fejlesztésére, de
ehhez határozott, céltudatos
vezetés és hozzáértő, bátor
többség kéne, de a koalíció
nem ilyen. Az is nagy hiba,
hogy a hiteltől viszolyog az
MDF-KDNP-FKGP-MIÉP, hol-
ott az éves költségvetés 0,6
százalékát kitevő hiteltörlesz-
tés mellett még tavalyi áron be
lehetett volna fejezni az összes
tavaly eldöntött út- és csatorna-
építést...

Az Egyesület a XVI. Kerüle-
tért képviselői kivételével min-
denki megszavazta a költség-
vetést. Az MDF-koalíció előtt
két út állt: vagy felveszik a kor-
mány és a főváros MSZP-
SZDSZ-többsége által eléjük

dobott kesztyűt, és megmutat-
ják, hogy ellenszélben is tud-
nak fejleszteni; vagy pedig
csendes vegetálásra rendez-
kednek be, miközben a válasz-
tók előtt a kormányra és a fő-
városra mutogatva magyaráz-
zák a bizonyítványukat.

A polgármester és koalíciója
az utóbbit választotta. Tény,
hogy jóval nehezebb munkát

igényelt volna lenyesegetni a
megalapozatlan intézményi-
működési kiadásokat és éssze-
rű kockázatot is elvállalni a fej-
lesztések érdekében; de a
mostani büdzsé sajnos nem
tükröz hosszútávú elképzelé-
seket, csupán a koalíció teljes
gyakorlatlanságát. A jövő év
dönti el, hogy ezt le tudja-e
vetkőzni az MDF, vagy pedig
négy szűk esztendőre rendez-
kedhet be a kerület lakossága.

Bentoszkóp

MINEK NEVEZZELEK?

Pályázat a XVI. kerület nevére és címerére
A képviselőtestület április 12-i ülésén határozatot fogadott

el arról, hogy pályázatot ír ki a kerület egységes földrajzi
nevére, valamint ehhez kapcsolódva a kerületi címerre. A
téma fontosságára tekintettel Takács László bizottsági elnök
előterjesztését, valamint a megszületett határozatot szó sze-
rint közöljük. A pályázat hivatalosan az önkormányzat lapjá-
ban jelenik majd meg, addig is a Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Titkársága ad esetleges tájékoztatást a rész-
letekről.

Az előterjesztés:
Tisztelt Képviselőtársaim!
Nehéz anyagi helyzetünkben egyre nagyobb szükségünk lesz

kerületünk lakosságának önzetlen, lokálpatrióta segítségére; olyan
kezdeményezésekre, melyek környezetünket szellemi és fizikai érte-
lemben egyaránt otthonosabbá, szebbé teszik anélkül, hogy szűkös
költségvetésünket tovább terhelnénk.

Ezen az úton az első lépést azzal tehetnénk meg, ha megpróbál-
nánk segíteni abban, hogy a lakosság a kerületet jobban magáénak
érezze.

írjunk ki pályázatot a kerület nevére, címerére és zászlójára,
felkérve a kerület vállalkozóit, hogy ajánljanak fel méltó díjakat a
legjobb pályaművek alkotóinak, akik a történelmi, földrajzi, címertani
hagyományokat a legsikeresebben ötvözik a huszadik század végé-
nek computerizáltságával, frappáns tömörségre törekvésével. A
legnehezebb feladat egy olyan földrajzi név megtalálása lesz, amelyet
a kerület öt régebbi településének mai lakói mindannyian magukénak
érezhetnek.

A kezdeményezést Polgármester Úr egyetértésével a Tájékoz-
tatási és a Kulturális és Sport Bizottság is megtárgyalta és egyhan-
gúlag támogatta.

Kérem a képviselő-testület tagjainak hozzájárulását ahhoz, hogy
a két bizottság a pályázatot kiírja, a beérkező pályaművek közül
független szakértő segítségével a három legjobb földrajzi nevet,
címer és zászlótervet kiválassza és a képviselőtestület elé terjessze.

Takács László

A határozat
A Képviselő-testület megbízza a Tájékoztatási Bizottságot és a

Kulturális és Sport Bizottságot, hogy írjon ki pályázatot
1. a XVI. kerület egységes földrajzi nevére
2. címerére és zászlójára
és kérje fel a kerület vállalkozóit, lokálpatrióta civil szervezeteit,

hogy ajánljanak fel méltó díjakat a legjobb pályaművek alkotóinak. A
beérkező pályaművek közül független szakértő segítségével vá-
lassza ki a legjobb hármat (mindkét kategóriában) és azokat döntés
céljából terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 1995. szeptember 15.
Felelős: Takács László, a Tájékoztatási Bizottság elnöke



HELYI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK
Március 3-án 09 óra, 50 perc

Ismeretlen személy az EPS-
135 frsz-ú autójával az Újszász
utcában elinduláskor elétolatott a
Pilóta utca felől jövő autónak,
amelyet hirtelen fékezésre,
irányváltoztatásra kényszerített
és az emiatt egy kerítésoszlop-
nak ütközött. A figyelmetlenül to-
lató vezető nem tolakodott a be-
mutatkozással; elhajtott a Pilóta
utca felé. Az anyagi kár 400.000
Ft.

Március 21-én 21 óra, 15 perc
T. B. (16) gyalogos a Kőszáli

utcában ment a Sasvár utca felé.
A Sasvár utcán nem kellő körül-
tekintéssel haladt át és N. M. Zs.
(19) autójával elütötte. T. B. köny-
nyű sérülést szenvedett.

Március 23-án 18 óra, 40 perc
M. R. S-né (849) a Szlovák

úton a Cserkút u. felől hajtott a
Csömöri út felé. A Szlovák u. 88.
szám előtt nekiütközött a megál-
lóban várakozó autóbusznak.
Ennek következtében ő és utasa
súlyos, illetve könnyű sérülést
szenvedett, az anyagi kár
100.000 Ft.

Március 25-én 00 óra, 30 perc
L. L. (29) autójával a Rákospa-

lotai határút felől a Csömöri út
felé hajtott a Szlovák úton és
eközben elaludt a volánnál. A
24-es szám magasságában az
útról balra letért, betontuskónak,
majd a 24-es számú ház drótke-
rítésének ütközött, könnyű sérü-
lést szenvedve. Autójában
50.000 Ft-os a kár, a drótkerítés
három vasoszloppal 5000 Ft-ba
került.

Március 25-én 01 óra, 25 perc
T. E. (21) gépkocsijával a Bö-

kényföldi úton haladt, amikor az
előtte közlekedő Sz. A-né (26)

autójával hirtelen fékezett. T. E.,
aki nem tartotta be a megfelelő
követési távolságot hátulról
összeütközött a fékező jármű-
nek, s eközben könnyű sérülést
szenvedett. A két járműben a kár
250.000 Ft.

Március 25-én 13 óra, 35 perc
K. S-né az általa vezetett au-

tóval a Szlovák úton haladt a
Csömöri út felé. A keresztező-
désben zöld jelzésre érkezett.
Balra nagy ívben akart kanya-
rodni, de eközben nem adott el-
sőbbséget a vele szemben egye-
nesen haladni szándékozó M. Á-
né autójának és összeütköztek.
A vétlen autós két utasa könnyen
megsérült, a gépkocsikban
450.000 Ft a kár.

Március 27-én 18 óra, 05 perc
B. l. (46) gépkocsijával a Gár-

da utcában haladt a Veres Péter
út felé. A Pósa Lajos utca és a
Gárda u. kereszteződésébe úgy
hajtott be, hogy nem adott el-
sőbbséget a jobbról jövő sze-
mélygépkocsinak és összeütköz-
tek. A vétlen vezető könnyű sé-
rülést szenvedett, autójában
80.000 Ft, a másik gépkocsiban
150.000 Ft a kár.

Április 3-án 19 óra
B. A. (18) segédmotorjával a

Veres Péter úton haladt Cinkota
irányában. A Farkashida út ke-
reszteződése előtt kb. 15 m-re
egy teherautó haladt el mellette.
A motoros ettől megijedt, fékezett
és a járdán haladó gyalogosok
közé hajtott. H. P. (18) gyalogos
súlyos sérülést szenvedett.

Április 5-én 11 óra, 45 perc
P. Zs. (36) autójával az Osto-

ros úton közlekedett a Veres Pé-
ter út felől a Csömöri őt felé.
Eközben ismeretlen okból áttért
a menetirány szerinti bal oldalra

A HÉTKÖZNAPOK HASZNOS BOLTJA
IMPORT TISZTÍTOTT RUHÁK, DIVATÁRU, LAKÁSTEXTIL, PAPLAN,

PÁRNA, SZŐNYEG, Háztartási-, Papír-, Vegyi-, Műanyag áruk
+ X. Újhegyi sétány 3.; + XIV. Erzsébet királyné u. 30/a.; +XV. Drégely-

vár u. 57.; +XIV. Thököly út 146/a.; XVI. Veres Péter u. 99.;
+ XVIII. Üllői út 527.; + XVIII. Vasút út 48/b.; + XVIII. Nemes u. 172.;

+ XVIII. Kondor B. sétány 11.; t XIX. Fő út 2.
XVIII. Kondor B. sétány 1. - Kilós import ruha: 99Ft/kg;

+ XV. Nyírpalota u. 6. - Ruhatisztító szalon (lakosság, közület)
g Ifjúsági Áruház, V. Kossuth La jós u. 9. * VI. Andrássyu. 33.
,g * VIII. Baross tér 10. * VIII. Bingóház, Rákóczi u. 57. Rutimix *
g XIII. Kádáru. 4. Rutiplusz A + jelzésnél TEXTILTISZTÍTÓ FELVEVŐHELY is ÜZEMEL
5 NOMIX SZALONMOSÁS, EXTRANETT VEGYTISZTÍTÁS!

és összeütközött V. B. (35) gép-
kocsijával. P. Zs. könnyű sérülést
szenvedett, az anyagi kár össze-
sen 90.000 Ft.

Április 5-én 12 óra
J. T. (12) gyermekkerékpárjá-

val az Attila utcában haladt a
Budapesti út felől az Ida utca felé.
Haladása közben, nem nyújtott
elsőbbséget aföldútról az aszfal-
tos útra térve a Hermina utcában
haladó személyautónak, mely el-
ütötte. A gyereket a mentő a Be-
thesda Gyermekkórházba szállí-
totta 8 napon belül gyógyuló sé-
rüléssel.

Április 6-án 04 óra, 38 perc
P. S. (33) az általa vezetett

HÉV szerelvénnyel Cinkota állo-
más felől Cinkota ipartelep állo-

más felé haladt. A Csillám u.
magasságánál elütötte a jobb
sínszálon ülő N. S. (45) okányi
lakost, aki a helyszínen meghalt.

Április 7-én 07 óra
M. A. (38) BKV busszal a Csö-

möri úton haladt a Szlovák út
felé. A József utcai megállóba
beállva az utasok le és felszáll-
tak, az ajtók csukódtak és a busz
elindult. Mintegy 2 méter haladás
után újra megállt, a negyedik aj-
tót kinyitotta, hogy felszállhasson
N. J. (57) utas. Felszállása során
a becsukódó két ajtószárny közé
szorult, majd a járdára esett, mi-
közben kezével az ajtót fogta. A
busz 12 méteren keresztül húzta
N. J-t, aki ezután a járdára esett
könnyű sérülést szenvedve.

Metropol TV - az adás szünetel
Az utóbbi hetekben a Metropol

TV és a kerületi önkormányzat
közötti feszültség enyhülni lát-
szott: tárgyalások kezdődtek,
melyeknek eredményeként a
Metropol TV kifizette a Mátyásföl-
di Színház épületében bérelt he-
lyiségeiért járó elmaradt bérleti
díjakat és jelezte igényét a szín-
ház nagytermének esetleges
bérbevételére is.

A TV-16 a kábeltévés adásra
jelentkezők egy részétől csak a
pénzt szedte be, de a kábelrend-
szert nem építette ki. A károsul-
tak érdekvédelmét az Egyesület
a XVI. Kerületért vállalta fel. Mint
legutóbbi újságjukból kiderült,
mintegy 250 kárvallott kerületi la-
kostól kaptak felhatalmazást kö-
veteléseik behajtására (kb. 3,3
millió forint értékebn), s utóbb
további ötvenen küldtek megbí-
zást.

Az egyesület nevében Treer
András folytat ott tárgyalást a TV-
16 ügyvezetőjével, aki a bejelen-
tett igényt - ígérete szerint -
továbbítja a tulajdonosokhoz. Az
egyesület egyúttal intézkedett ar-
ról, hogy a követelés összegé-
ben fizetési meghagyást bocsás-
son ki a bíróság. A TV-16 pénz-
ügyileg nehéz helyzetben van,
tartozásai - a sajtóból tudható
adatok alapján - meghaladják a
80 millió forintot. Nemrég öncső-
döt kért maga ellen, amire nem
kerülhetett sor, mivel kiderült: hi-
telezőinek egy része már koráb-
ban a cég felszámolását kezde-
ményezte a cégbíróságon.

A megállapodások további
kedvező fejleményeként az ön-
kormányzat hetente több alka-
lommal lehetőséget kapott volna
a Metropol TV-től a műsoridő egy
részének önkormányzati témájú
felhasználására.

Mindezekről immár csak múlt
időben írhatunk, hiszen április
10-én a Metropol TV bejelentette:
adását átmeneti ideig szünetel-
tetni kénytelen. Ennek közvetett
oka nyilvánvalóan anyagi termé-
szetű: a tulajdonosok ugyanis fel-
ére kívánták csökkenteni a mű-
sort készítő stáb tagjainak mun-
kabérét, amire általános munka-
beszüntetés volt a válasz. Az ön-
kormányzat azonnal gondosko-
dott a stúdióberendezések foko-
zott őrzéséről, mivel az ezeket
lízingelő CWAG Kft. ismételten -
az előző polgármester garancia-
vállalására hivatkozva - fizetési
felszólítást küldött. (Annak elle-
nére, hogy az önkormányzat
többször kinyilvánította: a garan-
ciavállalást nem tartja jogszerű-
nek.)

A Metropol TV adás bizonyta-
lan ideig szünetel, a TV 16 kábel-
hálózata viszont működik, a többi
csatorna műsora zavartalanul
fogható. T. L.

ÁRPÁDFÖLD LEGSZEBB
RÉSZÉN 3 szintes ikerben épült,
összesen 250 nm alapterületű teljesen
szeparált ház 150 n-öl gondozott kert-
tel eladó. Telefon: 271-7142 (este)

HELYI
- HÍREK



Miért szabad, amit
nem szabad...

Noha a Helyi Hírek eme rovata
zömmel a 44/A megálló-ügyeivel
foglalkozik-amit szerintem soha
nem lehet jól megoldani! - sze-
rénységem a közlekedés más ol-
dalával szeretne foglalkozni. Ha-
zánk Európába tart, még akkor
is, ha az országos és helyi civa-
kodások ezt erősen fékezik. De-
hát Európa nem a nagyobb, ha-
nem a kisebb hétköznapi dolgok-
ban is megjelenik.

A kerületen visz keresztül a
Cinkotai buszgarázsba tartó jár-
művek útvonala, de a 45, 46 és
76 járatok is arra tartanak, így
nem csoda, hogy műszakba me-
nő vagy onnan jövő, munkájukat
dicséretesen végző sok buszve-
zető is ezeken a vonalakon jár. A
baj az, hogy amikor nincsenek
szolgálatban, fura módon visel-
kednek.

A vezető ajtaja nyitva van, ott
áll egy „kollega", a fülkéből a
következők „jönnek ki":
- rádiózene, zaj (az utasnak ti-
los!)
- cigarettafüst (az utasnak tilos!)
- és a nagy duma azon tábla
alatt, miszerint a „vezetővel be-
szélgetni tilos!" A TILALMAK he-
lyesek - de miért nem tartják be?

MÁS
A kerületi laptárs, a Fórum egy

közelmúlt számában szólt Vám-
béry Ármin, világhírű magyar
Ázsia-kutatóról, aki köztudottan
nem tartozott azon felekezetek
tagságához, amelyekről a Helyi
Hírek egyre nagyobb terjedelem-
ben számol be. Nem fél az új
polgármester, hogy Csurka pa-
pától ki fog ezért kapni?

Babóc

Megfontolandó
javaslatok

Lehetséges, hogy írásommal
elkésve - javaslatommal talán
nem - szólok hozzá a buszvitá-
hoz. Elöljáróban két dolgot szö-
gezek le:
a/ a piros 44/A lassú és rossz

HORGÁSZCIKK
DÍSZÁLLAT
I S ÁR UH AZ

Veres P. út 108.

HELYI
HÍREK

járat
b/ a BKV-nek sem pénze, sem
több autóbusza nincs a helyzet
javítására.

Mit lehet akkor tenni? Mindjárt
megválaszolom a kérdést, addig
még csak annyit: Gazdagrétről
költöztem a Centire, van tehát
összehasonlítási alapom. Ott a
153-mas volt az egyetlen járat,
majd jött a 139-es, végül a lakó-
telep nyugati végénél megjelent
a harmadik is, a 8A.

A két lakótelepi járat a lakóte-
lepi megállókon kívül csak két-
három megállónál áll meg, a fon-
tosabb átszállási csomópontok-
nál. A piros 44/A sem azért van,
hogy a Veres Péter (Kerepesi) út
utasforgalmát megoldja - vagy
marad a hosszú menetidő.

A menetidő egyébként nem-
csak a HÉV átjáró miatt nő meg.
Csúcsforgalmi időszakban, BNV
idején az Őrs vezér térről kiinduló
44/A, 44-és buszok nagyjából
annyi idő alatt kanyarodnak ki a
Kerepesi útra, mint az egész me-
netidő. A menetidő növekszik, a
járatok csúsznak. Tovább rontja
a helyzetet a csuklós buszok lom-
hasága. A megoldásnak tehát e
három esetre kell enyhülést ad-
nia, akár önmagában, vagy a le-
hetőségekhez képest legkedve-
zőbb kombinációban. Ha bárme-
lyikük ismerősnek tűnik, vagy el-

VIRÁG - AJÁNDÉK
Anyák napjára, ballagásra

előrendelést felveszünk!
Újszász-Papucsvirág u. sarkán
H: 14-18, Kf: 8-12 és 14-18-óráig

Szorribaton 8-16-óráig
VASÁRNAP 9-13-IG

V Helyi fogyasztás géppel,
és eddig még nem alkalma-
zott módszerrel

VMélyránctalanító kúra
^ Mell- és farizom keményítés
V Vaku m tisztítás
^Parafinos kéz- és arcápolás
^Műköröm - manikűr
VGyorsbarnító szolárium
V Mikro tetoválás (tartós smink)
V Elektromos epillálás
BórletrendszerW/o kedvezmény
XVI. Margit u. 1.1:271-1447

R.tel: 06-20-414-359
H-Sz-P: 8-18 K-Cs: 14-18 Szó: 8-13

Barátságos környezetben
magas színvonal!

íj!
Rovatunkba továbbra is várjuk leveleiket, maximum egy gépelt oldal,

vagy kézzel írt terjedelemben. Már talán az is jó érzést, megkönnyebbülést
hoz, ha megosztják gondjaikat, kisebb-nagyobb problémáikat népes
olvasótáborunkkal, de az is elképzelhető, hogy valaki esetleg segíteni is
tud. Ilyenkor természetesen vállaljuk a közvetítő szerepét, ha tudjuk a
levélíró nevét, címét. Ez utóbbiakhoz egyébként nem ragaszkodunk, tehát
lehet írni jeligével, álnéven. Kérjük jelezzék, ha az érkező leveleken
feltüntetett igazi nevet, címet nem kívánják az újságban megjelentetni.

A Szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a leveleket esetleg csak
részben, kivonatosan, vagy egyáltalán ne közölje le.

Leveleiket az alábbi címre kérjük:
Helyi Hírek,... mesélj! rovatszerkesztőség

1161 Bp. Gusztáv u. 75.

hangzott már valamilyen fóru-
mon, elnézést kérek. A H-H 7/1.,
2. száma alapján, de személyes
tapasztalataim alapján szólok
hozzá a buszvitához.

Megfontolásra ajánlom a kö-
vetkezőket:

1. A fekete 144-es busz a Bu-
dapesti útnál érintse a Centi lakó-
telepet. Menetideje az Őrs vezér
tértől 10-15 perc, kb. a Sasvár
utcáig bezárólag segítené a la-
kók közlekedését.

2. A piros, nem csuklós 44/A
egyfajta körforgalomban járjon,
az őrs vezér tértől a Rákosi úton
át, Budapesti út, Futórózsa utca
vissza a Kerepesi útra. A két HÉV
átjárás egyre csökkenne.

3. A piros, nem csuklós 44/A
az előbb ismertetett körforgalmat
teljessé téve visszafelé sem
menne a Veres Péter útra, ha-
nem a Rákosi úton érné el az őrs
vezér teret. Ez esetben „tiszta"
lakótelepi járat lenne. Itt azért
meg kell jegyeznem, hogy nem
ismerem a HÉV-vel Gödöllő felé
továbbutazók számát.

4. A piros csuklós 44-es ne a
lakótelep keleti, hanem nyugati -
Futórózsa utcai" oldalán menjen
Rákosszentmihály felé.

5. A 2-es és 3-as megoldás
alkalmazása párhuzamosan a je-
lenlegi megoldások mellett kizá-
rólag a reggeli és délutáni csúcs-
forgalomban.

Az áremelés elhalasztva
Bár az áremelést megakadályozni nem tudjuk, a belőle származó terhek

egy részét levehetjük az Ön válláról. Ha most Volkswagent vásárol-felsze-

reltségtől függetlenül - elég, ha csak a régi árat fizeti be. A forintleér-

tékelésből és vámnövekedésből származó különbözetet egy év alatt kamat-

mentesen törlesztheti. Tehát, ha most vásárol autót, nemcsak a kamatokat

takarítja meg, hanem elébe megy minden további adó és áremelkedésnek.

Érdeklődjön márkakereskedésünknél.

Hollárautó Kft.
1161 Budapest, Körvasútsor 8.
Tel.: 271-4017, 271-5708, 251-9882
Fax:271-4600

Volkswagen.
Biztos lehet benne.



Én úgy gondolom, hogy a ja-
vaslatok nem jelentenek többlet-
költséget, nem szükséges a jára-
tokat sem sűríteni, viszont előse-
gítené a Centi gyorsabb és ké-
nyelmesebb utasforgalmát.

Schuminszky Nándor
Lakcím: Mátyásdomb tér 3.

Postacím: 2143 Kistarcsa, Pf. 61
(Postafiókom megadását nem

lelki sivárságom, hanem a posta-
ládák sivár, kapun kívüli elhelye-
zése kényszerítette rám.)

HÚSVÉTI SZENTMIHÁLYI
EMLÉKEK

Azok a régi húsvétok... Gon-
dolom a Szerkesztőség a „...me-
sélj!" rovat megindításával nem
igazán arra gondolt, hogy ezzel
a 44/A busz körüli parttalan viták-
nak adjon csak terepet. Hiszen a
mese műfajába nem csak ez fér-
ne bele, mivel a mese szórakoz-
tató, lélekemelő, tanulságos,
szomorú, kacagtató, múltőrző, jö-
vőt éptő, erőt adó, megtörtént és
elképzelhető történet, amitől job-
bá lehetünk. Persze, azt hiszem,
hogy nem irodalmi alkotásokat
várnak, ezért kockáztatom meg
elmesélni a régi húsvétok hangu-
latát, amit gyerekként éltem át.

Akkor már az összenőtt köz-
ségeket Pesthez csatolták XVI.
kerületként, de ez csak papír-
munka volt. A világváros „része-
ként" ugyanúgy abba a vegyes-
boltba jártunk vásárolni, az
egyetlen kerekes artézi kútból
hoztuk a lágy vizet mosáshoz, az
olajos padlójú Grőger-féle kocs-
mában változatlanul ki volt írva,
hogy „A földre köpni tilos!"

Az itt lakók többnyire Pestre
jártak dolgozni több órás utazás-
sal oda-vissza, mégis kialakult
egy jó értelemben vett falusi miliő
Szentmihályon. A közeli és távo-
labbi szomszédok, lakók ismer-
ték egymást, számontartották a
gyerekeket, családokat, örömöt
és bánatot, segítették egymást,
ahogy tudták. (Ma már a köszö-
nés is ritka produkció egy-két ut-
cabelitől.)

Szóval, húsvétkor mi, gyere-
kek, elindultunk locsolkodni - öl-
töny, nyakkendő, fehér ing, sza-
gosvíz. Körbejártuk a környéket,
minden háznál leültettek, meg-
vendégeltek, elbeszélgettek ve-
lünk. Történt ez annak ellenére,
hogy a Krásznája Moszkva köl-
nink erősen fel volt vizezve, hogy
többfelé jusson. Verset is illett
mondani, az általában a „Zöld
erdőben jártam..."-bán manifesz-
tálódott. Egy-egy háznál össze-
akadtunk apáink locsoló-csapa-
tával, majd folytatódott a körút
külön-külön kora délutánig. Ak-
koriban (is) volt szegénység, baj,
de érdekes módon nem ez volt a
fő téma. Úgy emlékszem, az em-
berek mosolygósak, barátságo-
sak, egymás iránt őszintén ér-
deklődök voltak. De ez nern csak
húsvétkor volt így.

Mit is akartam ezzel mondani?
Hát csak úgy előjöttek az emlé-
kek. Ilyen mese is van: se füle, se
farka, de azért mesélni jó! Jó
lenne, ha újra rájönnénk az ízére.

Kosa István

Szívesen cserélnék
Önökkel!

...Egyre inkább az az érzé-
sem, hogy a 44/A busz megszün-
tetett megállói ügyében kirobbant
vita sokkal többet takar, mint első
pillantásra látszik. Hiszen két
megszűnt buszmegálló igazán
nem ér annyi indulatot. (Egyéb-
ként itt lenne az ideje visszaállí-
tani, mert bebizonyosodott, hogy
a két kihagyott megállóval nem
sok időt takarítunk meg).

Már Friedrich Klára vitaindító
hozzászólásából sejthető volt,
hogy a busz-vita csak ürügy: el-
fojtott indulatok törtek fel, a lakó-
telepiek „elsivárosodott lelke" ke-
rült terítékre gyűlölködő tálalás-
ban. Most, hogy már a második
hasonló hangnemű levél jelenik
meg az újságban, joggal gondo-
lom, hogy többen is vannak, akik
hasonlóan gondolkoznak a do-
logról.
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MAMUTSZOLÁRIUM

Előre bocsátom, hogy 12 éve
élek a Centin; a buszmegállók
megszüntetéséről, a kihelyezett
táblákról én az újságból értesül-
tem, egyetlen lakótelepi ismerő-
sömet ezekről meg nem kérdez-
ték, és nem is hallottunk arról,
mikor és hol volt ezzel kapcsolat-
ban megbeszélés. Minket sze-
mély szerint hátrányosan érint,
mivel a lányom a Hősök fasorába
jár iskolába, így az ő közlekedése
megnehezült. Ha szavazhattam
volna, biztos nem-mel szavazok,
már csak azért is, mén szerintem
(sem) valami nagy időmegtakarí-
tás az a két megálló, míg az Őrs
vezér téri kétszeres piros lámpás
balrakanyarodást és a Baross ut-
cai HÉV átjárónál való hosszas
várakozási meg nem oldják. De
a lakótelepiekkel kapcsolatban
kénytelen vagyok néhány téve-
désre, illetve, téves megállapí-
tásra felhívni a figyelmet:

1. A lakótelep lakói nem in-
gyen kapták lakásaikat, sőt! Mi
például szabadpiacon vásárol-
tuk, mely által még a gyermeke-
seknek járó kedvezményektől is
elestünk.

- S, ha jól sejtem, a lakótele-
piek jelentős hányada már ilyen
másod-harmad generációs lakó.
De az „őslakók" sem ingyen jutot-
tak hozzá. (Frierdich Klára utalt a
pártállami ingyen lakásokra.)

Mindenesetre elég furcsa ötlet
azt feltételezni, hogy valaki azért
szüntet(tet) meg buszmegállókat
(bár hangsúlyozom, a telepiek 90
százalékát szerintem meg se
kérdezték), hogy másokat bosz-
szantson, nem pedig azért, hogy
gyorsabban jusson haza...

2. Amíg nem létezett a Cente-
náriumi lakótelep, nem létezett a
44/A járat sem, sőt! Még ezután
sem létezett sok évig - ezt a
járatot a telepiek taposták ki ma-
guknak. (A villasorok lakóinak
nem fájt, hogy a telepiek szaty-
rokkal, gyerekekkel mennyit gya-
logolnak a legközelebbi megálló-
ig-)

3. Szívesen venném, ha valaki
megmutatná, mikor robognak el
a 44/A-k félig üresen a megállók
mellett (Friedrich Klára tényleg

régen utazhatott rajta) - nekem
még nem sikerült ilyen buszt ki-
fognom. Még hétköznap délelőtt
is többnyire csak állóhely van
benne.

4. Nem akarom újra felsorolni,
hogy a 44/A-n kívül még hány
busz jár ugyanazon az útvonalon
- ezt megtette már egy előttem
hozzászóló telepi lakó.

5. Pölöskey Imre javaslata, mi-
szerint a 44/A legyen telepi kör-
járat és a végállomása legyen a
Pilóta utcai HÉV-megállónál,
ahonnan át lehet szállni a HÉV-
re, illetve más buszokra, megfon-
tolandó. Csak két kérdés merül
fel bennem:
a. van-e ott elég hely buszvégál-
lomásnak,
b. mién gondolja Pölöskey úr,
hogy a többnyire szintén a város-
ban dolgozó telepieknek nem
„jár" annyi, hogy a reggeli-délutá-
ni csúcsforgalomban ők is egye-
nesen hazamehessenek az őrs
vezér térről és ne kelljen még
egyszer átszállniuk? (Az őrsön
úgyis kell). Mindez azért, hogy a
nem a telepre igyekvők pici szívét
ne fájdítsák?A többi busz ugyan-
is attól sajnos nem fog sűrűbben
járni...

6. Most értem a lényeghez:
úgy érzem, hogy az, aki egy-két
buszmegálló miatt ilyen mélyre-
ható következtetésekre jut,
egyébként ismeretlen emberek
lelkivilágát illetően (sivárok, sőt
gonoszok Pölöskey úr szerint),
annak inkább magának kellene
egy kicsit a lelkivilága mélyére
néznie. Lehet, hogy - le sem
merem írni - kicsit irigy? Nos, ha
tévednék, bocsánatot kérek...

Utóirat: Ha valaki szeretne
rendszeresen a 20-25 percen-
kéntjáró, csúcsidőn kívül is min-
dig tömött 44/A-val közlekedni,
annak van egy ajánlatom: elcse-
rélném Centenáriumi lakótele-
pi 1+2 félszobás, komfortos,
erkélyes, tehermentes örökla-
kásomat sashalmi vagy nagy-
iccéi kertes családi házra. „Jó
közlekedés "jeligére a kiadóba.

Szegedi Eszter

Ujház-Mester K£t.
R.palotai határút-Pálya u. sarok

ZIL teherautó javítás
Autóvillamosság
Teherfuvarozás

1-241
TELEFON: 251-92-88

06-20-422-970
06-20-422-971

ÉPÍTŐANYAG
KIVITELEZŐK, ÉPÍTTETŐK
részére nagykereskedelmi
áron, az építkezés helyére

SZÁLLÍTVA!
1161 Pálya u 132. (Baross u. sarok)

Telefon: 1833-730
Tel/Fax: 1833-505

NEW ORBIT K£t.



Rákosszentmihályi Római
Katolikus plébánia

Április 29-én délután és 30-
án egész nap tavaszi Caritas-
vásár lesz szegényeink javá-
ra a plébánia alagsorában.

Május 1-e Szűz Mária hó-
napjának kezdete. Templo-
munkban minden nap délután
1/2 /-kor kezdődnek a májusi
ájtatosságok.

Első áldozásunk május 21-
én lesz a 9 órai szentmise al-
kalmával. Szeretettel várjuk a
gyermekek szüleit, keresztszü-
leit és a nagyszülőket. Mindany-
nyian vegyünk részt abban a
nagy örömben, amikor gyerme-
keink szívükre fogadják Jézu-
sunkat.

Fiataljaink gitáros együttese
a hónap második vasárnapján
reggel 9 órakor a diákmisén, a
negyedik vasárnapon este a
6-órai szentmisén működnek
közre.

Cinkotai Katolikus
Egyházközség

Rangos zenei rendezvény
színhelye volt a cinkotai temp-
lom április 7-én este. A Buda-
pesti Kórusfesztiválra érkező
Stockholmi Zenegimnázium le-
ánykara adott koncertet az
összegyűlt híveknek és közön-
ségnek, rendkívül nagy siker-
rel. Európa különféle nyelvein
szólaltak meg egyházi, nagy-
heti hangulati művek. A koncert
végén a templom plébánosa
ajándékként egy kicsiny húsvé-
ti életfát ajándékozott a kórus-
nak, kérve, hogy az élő növényt
a gyökerét tartó maréknyi ma-
gyar földdel ültessék el saját
országukban.

Folynak a tárgyalások az ön-
kormányzattal a volt egyházi
ingatlanok visszadásáról. A
megváltozott körülmények mi-
att állami részről semmi segít-
ség sem várható, ugyanakkor
az egyházközségnek létfeltétel
a kérdés mielőbbi megoldása.
A jelenlegi, század elején épült
plébániaépület nagyon messze
esik a templomtól, állapota egy-
re kevésbé javítható, szűkös-
sége miatt közösségi célokra
alkalmatlan. Az utóbbi időben
felpezsdült ifjúsági, családi és
időseket érintő tevékenység

§ HELYI
5 HÍREK

megfelelő objektumok nélkül
rövid időn belül ellehetetlenül.
Ezért számítunk az önkor-
mányzat megértő megoldás-
keresésére.

Árpádföldi Katolikus
Egyházközség

Az árpádföldi közösséget
legfőképp egyetlen kérdés fog-
lalkoztatja: lesz-e új orgonája a
templomnak, ha csak a kis szá-
mú hivő közösség áldozataira
számíthatunk? E sorok írása-
kor még nem derült ki, hogy
mennyi adomány gyűlt össze
az Őt Faluért Alapítvány szám-
láján, annyi tapasztalatot azon-
ban máris sikerült leszűrni a
gyűjtésből, hogy egy nehéz
gazdasági helyzetben az élet
igazi értékeire vonatkozó kez-
deményezések jutnak a leg-
mostohább helyzetbe. Az igé-
nyes komoly zenét, közösségi
kultúrát, szebbé tett liturgiát
igénylő, jóakaratú emberek se-
gítségét várjuk. Az alapítványi
befizetéshez utalványt magától
az alapítványtól, a cinkotai plé-
bánostól és az árpádföldi kán-
tortól lehet igényelni.

Rákosszentmihályi Evangélikus
Egyházközség

A gyülekezetben április 9-
én, Virágvasárnap ifjúsági sze-
retetvendégség volt, amelyen a
gyülekezet felnőtt tagjai is nagy
számban résztvettek. A szere-
tetvendégségen az ifjúság mű-
sorral szolgált, majd a gyüleke-
zeti életről készített videofilm
került levetítésre.

Április 30-án, a hónap utolsó
vasárnapján családi istentiszte-
let lesz. Az igehirdetés témája:
a BÉKESSÉG, mint Isten
Szentlelkének az ajándéka. Az
igehirdetés szolgálatát Börönte
Márta s. lelkész végzi.

Május 7-én az istentisztelet
keretében emlékezünk meg az
édesanyákról. Ezen a vasárna-
pon úrvacsoraosztás is lesz.

Rákosszentmihályi Baptista
Gyülekezet

A már jelzett zenei esemé-
nyekről szólva először: február
19-én áldásos és lélekemelő
volt a debreceni gyülekezet
profi szintű zenészeinek éne-

kes és hangszeres szolgálata,
szóbeli bizonyságtétele.

Április 23-án Toka Szabolcs,
Székesfehérvári orgonamű-
vész-tanár és növendékei szol-
gálnak körünkben zenés, isten-
tiszteleteken. Mindenkit szere-
tettel várunk, aki meghallgatni
kívánja a zenében és Igében
hozzánk szóló Isten üzenetét.
Az alkalmak délelőtt 10 órakor
és délután 4 órakor kezdődnek.

Június 3-án, Pünkösd előtti
szombaton pedig egyházunk
televízióból is ismert Gyermek-
kórusa szolgál zenés áhítaton
délután 4 órától. Minden gyer-
mek és felnőtt érdeklődőt szí-
vesen látunk.

Június 18-án, délután 5 óra-
kor a Rákoscsabai gyülekezet
ének és zenekara lesz vendé-
günk, hogy együttesen is szol-
gáljon mi vonósainkkal.

Március 26-án meghatározó
élmény volt számunkra egyhá-
zunk misszionáriusa, Füredi
Kamilla lelkipásztor előadása
és meghirdetése. Az afrikai Si-
erra Leone-bán végzett szolgá-
latát ismerhettük meg, és azt
terhelte ránk újólag az Ige által,
hogy közömbösek semmikép-
pen nem maradhatunk a Sátán
munkája láttán itthon sem!

Hírül adjuk, hogy áldásosak
a nyugdíjas bibliaóráink. Ez év-
ben eddig kedd délelőtt volt 3
alkalommal, a következő május
17-én, szerdán lesz délután 4
órakor.

Május 7-én délután 5 óra-
kor lesz az Anyák-napi ünne-
pély, istentisztelet keretében.

Május 14-én a rákospalotai
„Isten Egyháza" gyülekezet

Vendégszolgálaton lesz dél-
után 5 órakor, igét hirdet Vigh
Csaba lelkipásztor.

Május 28-án a Csömöri és
Cinkotai Baptista Gyülekezet
vendégszolgálata alkalmából
énekkarunk is énekel. Az Igét
lelkipásztorunk Bartos Zoltán
hirdeti: délelőtt 9-kor és délután
5 órakor.

Június 4-én, Pünkösd vasár-
nap délelőtt Bagi István, ma-
gyar származású ausztráliai
lelkipásztor-pszichológus hir-
deti az Igét, családja zenével
szolgál. Huzamosabb magyar-
országi igehirdetői és tanári
szolgálata során már nem elő-
ször köszöntjük gyülekeze-
tünkben.

Gyermeknapunkat május
20-án rendezzük meg. Az egy-
napos, igen változatos prog-
ramra (étkezéssel együtt) min-
den gyermeket szívesen látunk
a kerületünkből! A rendezvény
színhelye: Rákosszentmihály,
Sándor u. 26.

Rákosszentmihály-Sashalmi
Református Egyház

Ifjúságunk néhány tagja áp-
rilis 2-án „bimbóvasárnapi" or-
szágos ifjúsági konferencián
vett részt. Vendéglátóink a Kis-
pest-Rozs átéri gyülekezet fia-
taljai voltak. Az igehirdetést
Csiha Kálmán erdélyi reformá-
tus püspök végezte Dávid és
Góliát története alapján. Fő
gondolata az volt, hogy a világ-
ban jelenlévő gonoszság ellen,
aminek ma is van páncélja,
most is csak Isten fegyverzeté-
vel lehet eredményesen küzde-
ni. A bizonyságtételt a Püspök
Úr saját élete is alátámasztotta,
hiszen hite miatt Romániában
be is börtönözték. A jelenlévők
ezután előadásokat hallgathat-

(f oly tatás a 9. oldalon)

Pl: IBM 486SLC33, 2MbRAM, 1.44 FDD, 170 MbHDD, LrSVGA: 91.500,-Ft
24 tűs nyomtatók 23.600,- Tintasugaras: HP DJ 520: 38.800,- Ft-tól

Pl: Színes, nyomógombos, memóriás 2.700,- Ft
Üzenetrögzítők: 4.750,- Ft-»ól

Panasonic KX-T 2130: 61.000,- Ft (fehér telefon - telefax - üzenetrögzítő)
Pioneer D-700:55.000,-R
Ericsson GH198:68.000,- R

Széles, teinformáilhaté referenciával, megbízható garanceévafi



(folytatás a 8. oldalról)

tak meg arról, hogy milyen gaz-
dasági, társadalmi változások
várhatóak az elkövetkezendő
25 évben., valamint arról, hogy
e változások közepette mi lesz
az egyház szerepe, feladata.
Délután kis csoportokban be-
szélték meg az előadásokat,
nem feledkezve meg arról a
fontos dologról sem, hogy 25
év múlva ők lesznek azok, akik-
nek tevékeny részt kell vállalni-
uk az egyház életében.

EGYHÁZI HÍREK

A következő hét vasárnap-
ján, április 9-én a virágvasárna-
pi istentiszteletünkön az ifjúsá-
gi énekkar szolgálatára kerül-
hetett sor. Énekeikkel - ame-
lyek már a húsvétot idézték -
nagy örömet szereztek gyüle-
kezetünk idősebb tagjainak.

Szintén ezen a napon, de
délután fiataljaink egy csoport-
ja egy passiójátékot hallgatott
meg Mátyásföldön a reformá-

i útvonalon a sashalmi körmenet

SEGÍTETT A KÉPVISELŐ
Évtizedek óta egyazon megszokott útvonalon vonul a sashalmi

katolikus hívek húsvéti és úrnapi körmenete. Ez nem csak a
vonulók, de a házak lakó számára is ünnepi esemény, hiszen
portáikat kiszépítik, égő gyertyákkal az ablakban fogadják - és
egyúttal így saját részvételüket is kifejezik.

Az elmúlt pár évben a Sashalmi sétány bokatörő állapota miatt
a plébános kénytelen volt a menet irányát megváltoztatnia Karát
utca felé, amely nem csak a hívek, de az ottlakók számára is -
enyhén szólva - szokatlan volt. Az előző önkormányzati ciklus
templomba járó polgármestere és ezen körzet képviselője több-
szöri kérésre sem tudott ezen segíteni. (Megértem, hisz mint a
nyilvánosság csatornáin tudjuk, sokkal fontosabb dolguk volt...)

Az idén megkértük az új képviselőt, Gilyén Ince urat, tegyen
valamit ez ügyben. Nem ígért semmit, hiszen az Önkormányzat
katasztrofális anyagi helyzetében előre be nem tervezett útjaví-
tásokra nincs pénz. De azért majd megpróbálja... És sikerült egy
(ugyan nem elsőosztályú, pazarlóan drága, de használható, egy
rövid ideig biztosan kitartó) megoldást találnia: pár fuvar sódert
leöntöttek, lehengerelték, és az út járható lett gyalog is, autóval
is. Ha nyárra portai anítják, még száraz is marad.

Tanulság: szegény ember vízzel főz, és ehhez egyre inkább
hozzá kell szokni. Hiába ágálnak egyesek: útépítés így, csator-
naépítés úgy... Most nincs pénz Ezt tudomásul kell venni. Majd
talán jönnek szebb idők. De egy pozitív tanulság feltétlenül
levonható Gilyén úr cselekedetéből: szellemi kapacitásában nincs
hiány. Talán más képviselő is, más ügyekben kitalálhatna olcsó,
hangulatjavító intézkedéseket választól érdekében. (Peczkay)

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Értesítjük Önöket, hogy a Tekla u. 4. szám alatti

ügyfélszolgálati irodánkat áthelyeztük.
A Veres Péter út 41. sz alatti

(volt OTP kirendeltség)
ÚI IRODAHELYISÉGÜNKBEN

változatlan feladatkör ellátásával
és változatlan ügyfélszolgálati időben

várjuk továbbra is Tisztelt Ügyfeleinket!
Megértésüket és türelmüket köszönjük.

ÁB-AEGON Általános Biztosító RT.
XVI. Ügyfélszolgálati Irodája

és üzleti Igazgatósága
Telefon: 2527-900

tus gyülekezet ifjainak előadá-
sában.

Az elmúlt események után
következzék az előttünk álló al-
kalmak fölsorolása. Ami most
hozzánk időben a legközelebb
van, az ismét egy ifjúsági talál-
kozó. Ezúttal április 22-én a
Városligeti fasorban 9-től dél-
után 1/2 5-ig lesznek együtt
egyházmegyénk fiataljai, hogy
a négy találkozóból álló sorozat
második alkalmán a „Mit jelent
ma magyarnak lenni?" kérdés-
re keressék a feletet.

Kiemelkedő gyülekezeti al-
kalmunk lesz a Családi Konfe-
rencia felnőttjeink és fiataljaink
részére. Ez április 29-30-május
1-én lesz Tahiban. Nagy örö-
münkre egyre gyarapodik a je-
lentkezők létszáma.

Május 14-e a konfirmáció va-
sárnapja. A tizenéves és felnőtt
konfirmálók úrvacsorai isten-
tiszteleten tesznek fogadalmat.

Ugyanezen a napon délután
3-5-ig a Pozsonyi úti reformá-
tus gyülekezetben a Budapesti
Konfirmandus Találkozón
vesznek részt.

Május 21-én vasárnap egész
napos presbiteri, munkatársi
autóbuszos kirándulásra kerül
sor. A kirándulás célja Hidas,
Pécs.

Rendszeres heti gyülekezeti
alkalmaink időpontjai:
Szerda este 6: tizenévesek bib-
liaköre; csütörtök este 6: gyü-
lekezeti bibliaóra; péntek 5:
előkonfirmandusok, péntek es-
te 6: konfirmandusok előkészí-
tője; péntek este 7: huszonéve-
sek bibliaköri foglalkozása. Va-
sárnap 10 órakor kezdődik az
istentisztelet, s ezzel egyidő-
ben gyermekistentiszteletet is
tartunk.

Mátyásföldi Református
Egyházközség

Vasárnapi istentiszteletek:
Árpádföld 9 óra (Menyhért u.
42.), Mátyásföld 10 óra 30 perc

Bibliaórák felnőtteknek: Ár-
pádföldön péntek délután 1/26
óra, Mátyásföldön csütörtök 18
óra (Baross G. u. 8.)

Ifjúsági órák. Mátyásföldön
péntek 1/2 6 óra (16. évtől).

Szombat 17 óra (13. évtől)
vasárnap 17 óra (18. évtől)

Hittanórák: Árpádföldön
péntek 16 óra, Mátyásföldön
vasárnap 1/212 óra

Mátyásföldi Római Katolikus
plébánia

A szentmisék rendje: vasár-
naponként 1/2 9, 10, 18 óra,
hétfő reggelenként 1/28 óra-
kor. Minden kedd, szerda, csü-
törtök, péntek, szombaton 18
órakor

Változások az egészségügyben
A Bp. XVI. kér. Önkormány-

zat Polgármesteri Hivatala tá-
jékoztatja a tisztelt lakosságot,
hogy a Borotvás u.-i Házorvo-
si Szolgálatot május hó folya-
mán eddigi működési helyéről
az Erzsébet-ligeti és a Margit
u.-i rendelőbe telepíti át.

1995. május 15.-től Dr. Hor-
vát Erzsébet, Dr. Kiss Margit,
Dr. Orosz László, Dr. Stum-
mer Éva és Dr. Szabó Erzsé-
bet az Erzsébet-ligeti;

Dr. Pósalaki Gabriella és
Dr. Vámos Andor, a Margit u.-i
rendelőben fogadják betegeiket
változatlan rendelési időben.

Az Erzsébet-ligeti rendelő-
ben kezdi meg működését az
újonnan szervezett Mátyásföldi
Házorvosi Szolgálat orvosa,
Dr. Mészáros Éva, aki a beteg-
bejelentkezések fogadására
május 1-től a lakosság rendel-

kezésére áll. Rendelési ideje:
hétfő délután, kedd délelőtt,
szerda délután, csütörtök dé-
lelőtt, péntek délután.

Az Erzsébet-ligeti egész-
ségügyi objektumban került to-
vábbá elhelyezésre a kerület
tüdőszűrő állomása, a gondozó
intézetek és a gyógyszertár.
Megnyitásuk időpontjáról a ké-
sőbbiekben adunk a lakoság-
nak tájékoztatást.

KIADÓ
14 nm-es üzlethelyiség
Rákosszentmihály központ-

jában. Tel: 2715-837
(egész nap)

HELYI
HÍREK



ff ej, óvoda
(de soh gyerek jár oda)...

Kislányom ötéves.

Amolyan cserfes, bőbeszé-
dű, igazi hölgy.

Azt meséli, hogy az óvodá-
ban sarokban szoktak állni.
Mert rosszak. És hogy a múlt-
kor jó volt, mert neki már nem
jutott sarok. Mert a Szabolcs
meg a Szilveszter már ott áll-
tak. Régóta. És nem akartak
egyenesen állni.

És azt is meséli, hogy az
óvónéni azt mondta, törölje a
ruhája ujjába az orrát, mert
elfelejtettük bevinni a zsebken-
dő-csomagot. Ő ugyan mondta
az óvónéninek, hogy van neki

A Hold-Világ
Kamaraszínház

műsora
(XVI. Ságvári u. 3.)

Gyermekelőadások

Májusi.
Árgyélus királyfi
előadás az Erzsébet-ligetben
a kerületi majálison

Május 26.14,30 órakor
Pinocchio (bemutató)
a Hold-Világ színházban

Felnőttelőadások
Május 27.19 órakor
A pók
Filmklub

(az előadások este 8,30-kor
kezdődnek)

Május 4.
Saalem Bombay

Május 11.
Mesék a járdán

Május 18.
Orlando

Május 25.
Hullaégető

Klubprogramok a film-
vetítések előtt és után

Május 4.18 órától
Kertvárosi Kör - Vita a tandíjról
és a NAT-ról

Május 11.19 órakor
Ária és dalest

Május 25.
A Kertvárosi Kör vitaestje

§ HELYI
5 HÍREK

papírzsebkendője a kabátja
zsebében, de az óvónéni nem
engedte ki. Szívni kellett az or-
rát, vissza.

És azt is mesélte, hogy az
óvónéni megszidta és nem is
kapott piros pontot, mert nem
lett szép a rajza. Nem lettek
párhuzamosak a ház oldalai.
Mert a ház oldalai, azok párhu-
zamosak.

Aztán azt is meséli, hogy a
Balázs, hát ő nem tud számol-
ni. Azt sem tudta, hogyan kell
a hat almából elvenni kettőt.
Nem tudta, hogy akkor négy
marad!

És azt is meséli, hogy ma az
óvónéni mesélt. A Sün Balázst.
És ő mondta az óvónéninek,
hogy ő ezt már ismeri. Aztán
megkérdezte a kishúgától,
hogy a bölcsődében tanulta ezt
a szép kis dalt? Mert ők nem
szoktak énekelni, csak a süss
fel napot. Az óvónéni azt mond-
ta a szülői értekezleten, a gye-
rekeknek rossz a beszédkész-
ségük, kicsi a szókincsük és
nem tudják elmesélni az élmé-
nyeiket.

Azt is mondta, hogy az én
kislányomra ez nem vonatko-
zik. (Tanakodunk. Talán túl
élénk lehet a mi gyerekünk fan-
táziája ?)

Nika

Rákost üt 99. sz, alatt

szélés választékával
varja regi és új vevőit

: Szó:: : 3 Ö - T 2 óráig
ELÉRHETŐ ARÁM

MaryAmi Bt.
Lakástextil

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

GRÁNIT KŐEDÉNYE K
nagy választékban kaphatók

2O db-os éticéaxlet

KÖTŐFONAL ÉS RÖVIDÁRU
NYITVA:H-P9-17óráig !

S s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s í

RAFC-hírek
Mozgalmas napokat élt át a RAFC együttese az utóbbi idő-

szakban. Miután a tavaszi első fordulóban hazai pályán vereséget
szenvedtünk a Duna Cipő csapatától, sikerült javítani: egymás
után négy mérkőzést nyertünk, majd a 6. fordulóban nehéz
körülmények között döntetlent értünk el az UFC-pályán. Eredmé-
nyek( sorrendben): Duna Cipő 1:3, MAC 1:0, Csillaghegy 4:1,
Futballféria 3:0, OTIS 4:1, UFC 2:2. Játékosaink hozzáállására
nem lehet panasz, szívvel-lélekkel hajtanak, ám az igazán jó
játékkal még adósak. Nagyon nehéz kilenc forduló vár még ránk,
de reménykedünk, hogy kitűzött célunkat - a feljutást - elérhetjük.

Varga Ferenc
RAFC szakoszt.vezető

A CALLANETICS nevű
„zsírégető tornában" az az ér-
dekes, hogy a gyakorlatok zö-
me inkább nyújtózkodáshoz
hasonlít, nem pedig a testmoz-
gással általában együttjáró
megerőltetéshez. Akik (egyre
többen) erre szánják el magu-
kat, mégis fogynak tőle, még-
pedig nem is keveset!

Az egyik kerületi foglalko-
zást meglátogatva egészen
meglepő dolgokat hallottunk,
maguktól a résztvevőktől. Egy

takarékos mosópor
fékezett habzású univerzális
mosópor AKCIÓ

CSAK MOST!
az Észak-Pesti

ABC ÁRUHÁZAIBAN

3 kg 440,- Ft
Komputeres szem és kontakt-
lencse vizsgálatot végez!
GERŐ
RUDOLF
Jénai okleveles
látszerész mester
és optometrista

(T:252-0702J
SZTK vények

beváltása
Kontaktlencse és tároló árusítása
Óriás! keretválaszték- extra lencsék is

Bp. XVI.M.föld.VeresP.útllO.
(a Repülőtéri HÉV megállónál.)

Nyitva: 9-18, szombaton 9-14 óráig.

háromgyerekes anyuka példá-
ul február óta 15 kilót adott le,
s mostanra szinte rá sem lehet
ismerni (ki kellett cserélnie a fél
ruhatárát). Ilyen intim dolgokról
viszont általában nem szívesen
írunk az újságban, ezért még
csak annyit: a foglalkozások
megtalálhatók hétfőn és szer-
dán este a Táncsics Mihály ut-
cai iskolában, kedden és csü-
törtökön este a Hermán Ottó
(Gelléri utcai) iskolában.

ESZTÉTIKA SZALO N
XVI. Árpádföld, Ákos u. 8.

Telefon: 06-30-420-542
NYITVA

H-P: 8-20-ig, Szó: 8-14 óráig

Modern frizurák,
külföldi alapanyagok

Gigi cosmetis.ránctalanítás,
mélyhámlasztás, steril gyantázás

Tipp, Tipp-Porcelán,
Porcelán körmök készítése

4 arcbarnítós, reflektorcsöves
turbó szolárium,

3x7 perces barnulási idő



1995. május 31.

A KIHÍVÁS NAPJA
Kerületünkben központi szervezésben az alábbi programok
várják az érdeklődőket
Keringő utcai LSE Sporttelep

Kosárlabda, fejelő verseny, láb-
tenisz, tollaslabda, teke és lengőte-
ke, aerobic, kocogás és kondicio-
nálás.

Ikarus BSE pályái (Margit u. 2.)
Kispályás labdarúgás, lábtenisz,

fejelő verseny, 15 perces ötpróba
(futás, távolugrás, medicin- és kis-
labdadobás), 5x3 perc ugrókötele-
zés, 15 perc gimnasztika, a teke-
csarnokban 10-10 dobás, tenisz,
kosárlabda.

Árpádföldi TC Sporttelepen
(Állás utca-Zöldséges u. sarok)

Tenisz, kocogás, zenés gim-
nasztika, lábtenisz és fejelőver-
seny.

Mátyásföldi LTC Sporttelepen
(Bőkényföldf út 17.)

Tenisz, atlétikai próbák, koco-
gás, lábtenisz és fejelőverseny,
body building terem.

Mátyásföldi Lovas Egylet
(Mátyásföldi repülőtér Léva utcai
végén) 9.00-12.00-ig és
14.00-18.00-ig

Ingyenes lovaglás gyerekeknek,
bemelegítő futás, gimnasztika.
Metró RSC (Csömöri út 158.)

Tenisz, játékos ügyességi verse-
nyek, biliárd, kocogás, kispályás
labdarúgás, asztalitenisz, lábte-
nisz, skander viadal a terasz9on.
Ikarus Lövész SE
(Margit u. 116,-Lőtér)

Gimnasztika, kocogás, légfegy-
veres lövészet.

Túra: Gödöllői dombvidék. Talál-
kozó 9 órakor a Sashalmi HÉV
megállóban.

18.00 Utcai CD futás (rajt az
MDF székház elől)

A kerület óvodáiban és iskolái-
ban egész nap saját program sze-
rinti versenyek.

Nyílt túrák
Sashalom EMG SE nyílt túrái
Április 29. szombat. Túra a

Pilisben Útvonal: Pilisborosjenő-
Téglagyár-Csizi-malom-Jenői-
torony-Solymári-fal-Egri-vár-
Kevély-nyereg-Csobánka. Túra-
vezető: Gyetvai Ferenc. Telefon:
180-4709 Találkozás: 7-kor Óbu-
da, Szentlélek tér 18. autóbusz
végállomás

Május 6. szombat. Túra a Bör-
zsöny-hegységben. Útvonal: Ki-
rályrét-Kisinóc-Nagyírtáspuszt
a-Nagybörzsöny. Túravezető:
Egri Péter. Telefon: 121-5165.
Találkozás: 7-kor Bp. Nyugati pú.
bal peron, mozgólépcsőnél.

Május 13. szombat. Túra a
Budai-hegyekben. Útvonal: Pest-
hidegkút-Csúcs-hegy-Vihar-h
egy-Hármashatár-hegy-Mátyás
hegy-Pálvölgyi cseppkő barlang.
Túravezető: Hajdú Gáborné. Te-
lefon: 262-4306 vagy 260-8563.
Találkozás: 8-kor Moszkva téri
díszkútnál.

Május 20. szombat. Túra a
Börzsönyben. Útvonal: Bernece-
baráti-Zöld-bükk-Nagy-völgy-
Drégelyvár-Drégelyvár v.m. Tú-
ravezető: Gyetvai Ferenc. Tele-
fon: 180-4709. Találkozás: 6-kor
Nyugati pú. a Szobra közlekedő
vonat utolsó kocsijánál.

Május 21. vasárnap. Túra a
Visegrádi hegységben. Útvo-
nal: Pilisszentlászló-Apátkuti-
völgy-Arborétum-Panoráma
út-Visegrád. Túravezető: Bö-
röczky Gyula. Telefon: 251-

6222/179 m. Találkozás: 7,15-
kor Batthyány tér HÉV végállo-
más sínfejnél.

Május 27. szombat. Túra a
Visegrádi hegységben Útvonal:
Pilisszentlászló-Prédikálószék
-Szabó-nyereg-Dobogókő. Tú-
ravezető: Hajdú Gáborné. Tele-
fon: 262-4306 vagy 260-8563.
Találkozás: 8-kor Batthyány tér
HÉV végállomás sínfejnél.

Május 26-29. Péntek-szom-
bat-vasárnap. „Hátamon a há-
zam" sátras túra. Barangolások
a Déli Bükk hegyei között. Túra-
vezető: Dr. Szuhay Péter. Tele-
fon: 215-8305 vagy 112-7126 17
óra után. Találkozás: péntek reg-
gel 5,50-kor Bp. Keleti pú. Rá-
kóczi gyors végénél.

Rockenbauer Pál Természetjáró
Szakosztály nyílt túrái

Május 6. szombat: Kerék-
pártúra: Gödöllői dombvidék Út-
vonal: Sashalom-Fót-Veresegy-
ház-Gödöllő-lsaszeg-Pécel-R
ákoscsaba-Nagytarcsa-Sasha
lom. Távolság: 60 km, 300 m.
szintk. Költség: zsebpénz. Talál-
kozó: XVI. kér. Polgármesteri Hi-
vatal előtt, 7.00 óra. Túravezető:
Tóth István

fíLLfíTI DOLGOK
Állatról emberre terjedő betegségek

lat, mielőtt betegsége klinikai
tünetekben is megnyilvánulna,
rendszerint hónapokon át ürít-
heti a kórokozót. A beteg álla-
tok kedvetlenek, időnként láza-
sak, légzésük szapora és fel-
ületes. A mellkas kopogtatásá-
val, röntgen vizsgálattal tömö-
rülés mutatható ki. A betegség
előrehaladott szakaszában a
tünetek igen változatosak an-
nak megfelelően, hogy melyik
szervben alakulnak ki a legsú-
lyosabb elváltozások. Egyes
betegek köhögnek, mások idült
emésztési zavarokban szen-
vednek. Néha a torok körüli,
nyaki, lágyóki vagy egyéb ta-
pintható nyirokcsomók duzza-
nata hívhatja fel a figyelmet a
betegségre.

Közegészségügy: Az ember
fertőződésének időben történő
megállapítása és a sikeres
gyógyítás érdekében kiemelke-
dő jelentőségű az évente vég-
zett tüdőszűrő vizsgálat. A ma
már nem kötelező vizsgálatot
hajlamosak vagyunk halaszt-
gatni, pedig a pár percet igény-
lő vizsgálattal egészségünket
óvjuk.

Dr. Lukács Zoltán
Házi Állatorvosi Szolgálat

R-tel: 06-30-415-033

Gumókor H,
Kórfejlődés és tünetek: A ku-

tya és a macska szájon át vagy
belégzéssel veszi föl a gumó-
kor kórokozóját. Erre lehető-
ség lehet gümőkóros ember
környezetében, ha gümőkóros
tehén tejét fogyasztja, vagy fer-
tőzött vágóhídi hulladékokat fo-
gyaszt. A bőrön át való fertőző-
dés ritkán fordul elő.

A kórokozó behatolásátjelző
elsődleges kóros folyamat a tü-
dőben a mellhártya alatt, a to-
rokban vagy az emésztőcső al-
sóbb szakaszaiban található
meg. Mind a behatolás helyén,
mind az ehhez tartozó testtájé-
ki nyirokcsomóban gyulladásos
góc alakul ki, amely beszűrő-
dést és a belsejében elhalást is
mutat (gümőképződés). A fo-
lyamat - főként kutyában - a
nyirokcsomók ellágyulásához
vezet és az elhalt anyag sipoly-
járaton át a bőr felületére, a
torokba vagy a mellüregbe
ürülhet. Ez a kiürülő váladék
nagy tömegben tartalmazza a
kórokozót és ezzel hozzájárul
annak a szervezeten belüli Hl.
a környezetben való szóródá-
sához.

A gumókor többnyire idülten
lezajló betegség. A fertőzött ál-

Állati aprók

CSALADUNK 5 EVES kedves fekete Dob-
berman kan kutyája februárban elveszett.
Valószínűleg befogták. Aki tud róla kérjük
jutalom ellenében értesítsen a 271-5311
telefonon.

PERZSA KISMACSKÁK eladók. Telefon:
271-2368

PERZSA KISCICÁK eladók. Telefon:
271-1195

Skoda, Dacia, P.126
PÁLYA AUTÓSBOLT

XVI. Pálya u. 129.
Nyitva: H-P 9-17 óráig

Tel: 06-30-489-309
CB: közép AM1

FEBRUÁR KÖZEPÉN született Rottweiler
kiskutyák eladók. Anya Sxkitűnő, (Kitűnő l),
2xKitűnől, tenyészszemlés, FDB száma 2-
RW023E25. Rendkívül erős fejű, zömök
szuka. Apa tenyészszemlés, E-vizsgás, Ki-
tűnő IV. FDB-száma: 1-RW019N24. Érdek-
lődni 1162 XVI. Ferenc u. 42. Blázsovics
Gáborné

TÁP-TERMÉNY Üzlet, házhozszál-
lítás telefonos megrendelésre is *
Kutya-Macska eledel * Díszhal-Ma-
dár eleség * Állatok adás-vétel és
csere közvetítése * Ajándék NYIT-
VA: hétköznap 9-18-ig, szombaton
9-13-ig. Bp. XVI. Rsztm. János u.
14. Telefon: 271-4122

1165 Bp. László u. 46.
Tel: 184-0488

H-P: 8-22-ig, Szó, V: 8-20-ig

Klinikai vizsgálatok
Labor: vér-, vizelet-, székletvizsgálat

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

Dr. Pesti József vezető főállatorvos
Dr. Hekker Péter állatorvos

KAUKÁZUSI! FEDEZTETÉSRE AJÁN-
LOM többszörösen kitűnő R. CAC, R. CA-
CIB, tenyész-szemlézett, fekete-szürke
hosszú szőrű, nagytestű fiatal kaukázusi
kanomat. XVI. Baross ü. 240. (a Szlovák
útról) Tel: 251-1846

TÖRZSKÖNYVEZETT BERNÁTHEGYI
kiskutyák egész évben eladók, előjegyez-
hetők. Mózsik Józsefné, 1161 Rsztm.
Gusztáv utca 44.



VÁLLALKOZÓK
OSZTRÁK HATÁRNÁL kedvező áron nya-
ralhat családjával, faluszéli parasztházban.
Teljes felszereltség, szép környezet, nyu-
godt pihenés. Veress Árpád, 1162 Fácán-
kert u. 3. Tel: 1835-330

NÁLUNK MÁR 100 Ft-tól kap hasz-
nos ajáncjékot: konyhai törlők, abro-
szok, ágyneműgarnitúrák, ágytaka-
rók, 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)

KONYHABÚTOR KEDVEZMÉNNYEL!
Közvetlenül az importőrtől gyönyörű és kü-
lönleges angol konyhabútoroknyolc árkate-
góriában, bármilyen kiépítésben. Haa Helyi
Hírekszerkesztőségébenjelentkezik, az ár-
ból 5% kedvezményt kap! Felvilágosítás a
271-5919 telefonszámon (napközben).

GYÖNYÖRŰ FEHÉR MENYASZ-
SZONYI ruhák kölcsönözhetők már
9.000 Ft-tól, külföldi katalógus alap-
ján. Méretre varrás, kellékek, ko-
szorúslány ruhák, elsőáldozó ru-
hák. Tel: 271-4428 (napközben),
vagy XVI. Sas u. 20. csütörtök 17-19
óráig.

MELLÉKFOGLALKOZÁSBAN JÓL JÖVE-
DELMEZŐ KERESETI LEHETŐSÉG höl-
gyeknek és uraknak egyaránt! Termé-
szetes alapanyagú kozmetikumok széles
körű megismertetésére várok jelentkező-
ket, egy dinamikusan fejlődő csapat tagjá-
nak. Ingyenes képzés. „Üzleti karrier" jeli-
gére: 1388 Bp. Pf. 96/45.

MUNKARUHÁZAT! XVI. János u.
14. Telefon: 271-4122

VÉSŐK, FÚRÓK, FLEXEK, csiszolók, fűré-
szek, csempevágók, stb. kölcsönzése.
Utánfutó gyártás, javítás, kölcsönzés. XVI.
Újszász u. 31. Tel: 06-30-406-277

KÖNNYEN KEZELHETŐ, KIVÁLÓ
MINŐSÍTÉSŰ KÖNYVELŐ ÉS ÚT-
NYILVÁNTARTÓ PROGRAMOK
SZÁMÍTÓGÉPRE - EGYÉNI VÁL-
LALKOZÓKNAK ÉS TÁRSASÁ-
GOKNAK. XVI. Hermina út 16. Tel:
271-5919

AJÁNDÉKTÁRGYAK, kolóniái kisbútorok
és sok minden más a Csömöri út 80. Üzlet-
központ tetőterében, a Lakberendezési
boltban. Telefon: 252-2128

PÁLVÖLGYI-FOTÓKFT.,1161 Bp.Csömö-
i u. 80. Tel: 271-40-17 NYITVA: hétfőtől

szombatig 10-20 óráig
FOTÓ - VIDEÓ - HIFI

KF.PKERETEZÉS-OLASZALAPANYAG-
BÓL! Tükrök méretre, kívánt színű foncso-
rozással, hibátlan minőségben. Bella Ráma
Képkeretező, Sashalom, Pósa L. u. 45. Tel:
271-1241

*»» *í» »í»

FOGSOROK készítése és javítása, külön-
böző fogtechnikai munkák elkészítése rövid
határidővel, garanciával. Kunze Clausné,
XVI. M.föld, Ólom u. 8. Tel: 271-7385

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

TRANSZPORT BETON, beton és műkőe-
lem, gyöngykavics felületű járdalapok vala-
mint egyedi beton és műkőtermékek gyár-
tása megrendelhető. TREMIX Kft. XVI. Ja-
vorfau.8.Tel:2510-378

KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS és önra-
kodó daruskocsi megrendelhető. Telefon:
16-42-992

SÓDER, HOMOK, BETON, TERMŐFÖLD,
MURVA rendelése - KONTÉNERES lom-
és sittszállítás. Tel: 06-60-343-519 Éjjel-
nappal

PARKETTÁZÁST, CSISZOLÁST, lakko-
zást, PVC-, szőnyegpadló ragasztást válla-
lok garanciával, közületek részére is! 1 163
Bp. Prohászka 0. u. 45. Tel. ügyelet: 271-
1690

KÖZPONTI FŰTÉS, gáz-, vízszerelés réz
és műanyag csővel is, anyagbeszerzéssel,
tervezéssel. Tel/Fax: 2-71 5-679, R-telefon:
06-30-405-905

VILLANYSZERELÉS! Családi házak, laká-
sok új szerelése, felújítása és javítása. Tel:
271 -7283 vagy 06-30-407-924

LAKÁSSZERVIZ, GYORSJAVÍTÁSOK.
Gázkészülékek, WC-tartályok, csapok, szi-
fonok.vízmelegítők, nyomó-, lefolyóvezeté-
kek javítása-cseréje, készülék bekötések,
csőtörések javítása, elektormos hibaelhárí-
tás, duguláselhárítás. Telefon: 271-3891,
271-2693

Rendezvényekre f

Esküvőkre
HIDEGTÁLAK
SZENDVICSEK
SALÁTÁK
megrendelhetők
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL
342-6118/132,134 m. (6-12 óráig)
271-0297 (16-20 óráig)

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

ELEKTROMOS HAZTARTASIGEP
SZERVIZ, hűtőgép, fagyasztó, vil-
lany-boyler, mosógép és kisgép ja-
vítása minden nap (vasárnap kivé-
telével). Címbejelentés 8-18-ig Ga-
bula Bt. Tel: 271-71-42 Felvevőhe-
lyünk: Rsztm, Ságvári u. 2. (a Világ
mozival szemben), tel: 271-5861,
Szervizvezető (R-telefon): 06-30-
424-403 Nyitva: hétköznap 8-18-ig

REDŐNY -RELUXA -ROLETTA- harmo-
nikaajtó - védőrács - szalagfüggöny - zsa-
lugáter készítése, javítása. Tel: 184-3924,
271-2498

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

UTÁNFUTÓ ÉS TRÉLERKÖLCSÖNZÉS!
Nyitott és ponyvás, egy- és kéttengelyes
vámzárazható utánfutók, különböző teherbí-
rású és méretű trélerek bérelhetők: Bp., XVI.
Baross u. 240. (a Szlovák útról nyílik) T:
06-20-353-549 H-P: 8-1 8-ig, Szó: 8-1 4-ig

AUTÓJAVÍTÓ, AUTÓMOSÓ, GUMIJAVÍ-
TÁS. Zöldkártya, motordiagnosztika, fékha-
tásmérés, keleti gépkocsikVIZSGÁZTATÁ-
SA. Minden típusú gépkocsi javítása. R-tel:
06-30-402-007, Árpádföld, Timur u. 103.

Gumi-S-arok * Új abroncs árusítás * Sze-
relés * Computeres centrírozás * Futómű-
beállítás * Bp. XVI. Veres Péter u. 23/A.
Telefon: 271 -0245

CÍMFESTÓ CINKOTÁN! Kirakat és autó-
grafika, cégtáblafestés. Vrábel Ferenc,
1 164 Cinkota, Lapos köz 8. Üzenetfelvé-

ORSOZÓGEPEK ELADOK
Három db 3 fejes, felújításra

szoruló orsózógép olcsón eladó!
Telefon: 27-15-919

tel: 164-1512. Városvédő Vállalkozó Klub
tagjainak 10 százalék kedvezmény!

SZÓRÓLAP, NÉVJEGY, LEVÉL-
PAPÍR, MEGHÍVÓ, ÖNTAPADÓ
CÍMKE, egyéb reklámanyagok, új-
ságok, egyedi nyomtatványok - kis
példányszámban is! Hermina
Gyors-Nyomda, Tel: 271-5919

KORREKT Nyomdaipari Kft. XVI. Baross G.
u. 30. Tel: 271-6804.

ELŐFIZETÉSES ÉTKEZTETÉS az Arany-
sas vendéglőben. 1165 Bp. Benő u. 1. (az
Imre utcai HÉV-megállónál) A hót minden
napján 160 Ft/nap áron. Nyugdíjasoknak
130 Ft/nap. Telefon: 271-3056

MÉRETES NŐI ÉS MENYASSZONYI ru-
hák készítése igényes szalon-minőségben.
„ÉVA MODELL" Női Szabóság, 1163 Bp.
(Sash.), Szabadszó u. 30. Tel: 271-093T

XVI. Szlovák út 44.

ALAKFORMALO SZALON
Telefon: 1-89-89-72

R-tel: 06-30-44-57-44

SZOLGÁLTATÁSAINK:
-& Slender You torna
•#- Bronzárium
•#- Mélymeleg terápia
-#- Szauna
-#- Turbó Szolárium

ÍJJ ÜZLETEINK:
-#• Fodrászat, Kozmetika
# Virágbolt, Salátabár
•& Műköröm Szalon

(zselés, porcelán,
tippes és üvegszálas)
Hétfőn és Szombaton is!

NYITVA: H-P 8-20 óráig
Szó 8-14 óráig

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

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

NYOMDAI TEVÉKENYSÉG:
Igényes color kiadványok,

irodai nyomtatványok, naptárak, címkék
készítése magas színvonalon,

rövid határidővel, korrekt árakkal.
FULL SERVICE!



ÁFESZ-tagok, figyelem!
Az Észak-Pesti ÁFÉSZ Igaz-

gatósága tájékoztatja kedves
Rákosszentmihály, Árpád-
föld (1161, 1162, 1163 irányí-
tószám alatt lakó) tagtársait,
hogy a XVI/4. sz. körzet RÉSZ-
KÖZGYŰLÉSÉT 1995. április
24-én du 16-18 óra között,
míg Sashalom, Cinkota, Má-
tyásföld (1163-1164-1165 irá-
nyítószám alatt lakó) tagtársait,
hogy a XVI/5. sz. körzet RÉSZ-
KÖZGYŰLÉSÉT 1995. április
25-én du 16-18 óra között
tartja az Ikarus Művelődési
Házban, 1165 Margit u. 3. sz.
alatt.

Ezúton is szeretnénk felhívni
szíves figyelmüket az aktuális
TAGSÁGI AKCIÓNK-ra, mely-
nek értelmében boltjainkban
200 Ft feletti vásárlásról kapott
pénztárgép nyugtával részt ve-
hetnek a Részközgyűlésen
megtartott AJÁNDÉKSORSO-
LÁSON. Ne feledjék a blokk
hátuljára ráírni nevüket és cí-
müket.

Szeretettel várjuk a részköz-
gyűlésen!

Észak-Pesti ÁFÉSZ
Igazgatósága

-H APRÓ

Lakás, ingatlan

RÁKOSSZENTMIHALYON 150 n-öl telken
50 nm családi ház+20 nm műhely (telep-
hely engedéllyel) főútvonalon, idei telefon
bekötéssel eladó. Érdeklődni 14 órától Bp.
1161 János u. 179.

TOVÁBBÉPTHETŐ 100 nm alapterületű
családi ház a XVI. kér. Rendelő u. 17. sz.
alatt eladó. Irányár: 7 millió Ft.

RÁKOSSZENTMIHALYON ELADÓ egy
156 n-öl telken lévő két szoba konyhás,
verandás, alápincézett családi ház. (A te-
lekre gáz is bevezetve.) Érdeklődni lehet:
114-9791 vagy 263-2006 telefonon.

ELADÓ a XVI. kér. Pálya u. 49-ben 150
n-öl és telek kis házzal, víz, villany, csatorna
van, gáz beköthető. Irányár 5,3 millió Ft.
Érdeklődni: XVI. Piski u. 6. hétköznap 17-
19-ig, szombat, vasárnap egész nap.

RÁKOSSZENTMIHALYON 150 n-öl telek-
kel 1,5 szobás családi ház + műhely eladó.
Telefon az idén lesz. Érdeklődni: egész nap
XVI. János u. 179. Károly

XVI. KÉR. ÁRPÁDFÖLDÖN eladó 302 n-
öles gyümölcsösben lévő beköltözhető 2
szoba komfortos 72 nm-es családi ház,
külön garázzsal. Irányár: 9 millió. Érdeklőd-
ni: 271-3064 telefonon

RÁKOSSZENTMIHALYON 250 n-öl telken
három szintes családi ház eladó. 18 nm-es
pincézett kerti ház, ápolt kert, telefon. Ér-

VÍZ - GÁZ - FŰTÉS
SZAKÜZLET

ÁTKÖLTÖZÖTT a XVI. Rákosi út 1 02. alá!
Tel: 271-49-64 Fax: 251-2348

TELJES
VÁLASZTÉKA

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

F8/50 g.konv.
GF40gkonv.
GF35gkonv.
K18

26600
36100
40600
46500

25200
27200
21 900
91 000

C-24 cirko
C-30 cirko
C-40 cirko
ZC-18
Ferroli (olasz)
24 kW-os
Vezúv cirko
10-24 kW

56000
67700
73450
53750

97950

56000

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák
Ezen kívül csapok, csaptelepek, szerelési anyagok

rézcsöves technikához is!

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

[Házhozszállítás]

deklődni lehet: 20 óra után a 271-5599
telefonon.
MÁTYÁSFÖLDÖN LAKÓHÁZ, 80 nm-es
műhellyel, erős ipari árammal, 170 nm-es
lakással eladó. Irányár: 23 millió Ft. Tele-
fon: 271-2193
ÁRPÁDFÖLDÖN a Zöldséges u. 10/A I/3.
sz. alatt eladó 2 szobás étkezős 54 nm
társasházi öröklakás. Irányár 3.700.000 Ft.
Érdeklődni: hétköznap este 6 órától, hétvé-
gén egész nap. Téglás
VÁROSLIGETNÉL LÉVŐ 70 nm-es vilá-
gos, utcai, 2 különbejáratú szobás, telefo-
nos, 2. emeleti (liftes, felújított házban)
öröklakásomat elcserélném csömöri telek-
re + készpénzre, vagy eladom. Telefon:
06-30-481-575

CSÖMÖRÖN 200-300 n-öl nagyságú építési
telket vennék reális áron. Bp. 1162 Pf. 157.

KÉTSZOBÁS CSALÁDI házat keresek a
kerületben 80 n-öles telekkel, komforttal,
gázfűtéssel. Telefon: 250-8117 napköz-
ben, 260-4981 este Szalay

MEZŐKÖVESD ZSÓRIFÜRDŐN nyaraló
eladó. Érdeklődni: Pintér Sándor Bp. Iskola
u. 25.1161

ELADÓ BUDAPESTTŐL 30 km-re, Mar-
tonvásár mellett Tordason, 400 n-öl zárt-
kert kőházzal, termő gyümölcsössel, sző-
lővel. Érdeklődni lehet este 6 órától a 271-
1979 telefonszámon

KEREPES, SZŐLŐDŰLÖN 133 nm-es te-
lek építőanyaggal eladó. Érd: 271-1224

ERDŐKERTESEN 175 n-öl telek faházzal
eladó. Villany, víz, gáz van. Érdeklődni:
184-8312 du 17 órától, Gacza

BUDAPESTTŐL 60 km-re Szentlőrinckáta
központjában azonnal beköltözhető 840
nm saroktelken kiemelt 100 nm alapterüle-
tű 2,5 szobás összkomfortos gázkonvekto-
ros teljesen alápincézett, vállalkozásra,
gazdálkodásra is alkalmas családi ház ga-
rázzsal, melléképülettel eladó, vagy Buda-
pestire cserélném megegyezés szerint. Ér-
deklődni: 118-9966/100 Nagyné, vagy 163-
2318 (este 7 órától)

70 nm-es helyiség üzletnek vagy műhely-
nek kiadó. XVI. Baross u. János u. sarok.
Érdeklődni: Máté Pálné XVI. Baross u.
128. Telefon: 271-4987
FORGALMAS HELYEN „Színes" ételbár
bérleti joga eladó. Cím: XVI. Csömöri út
148. Telefon: 271-4617
RÁKOSSZENTMIHALYON JÓ közleke-
désnél nagyméretű különbejáratú bútoro-
zott szoba két nem dohányzó fiatal-

NYÍLÁSZÁRÓSZERVIZ
G Nyílászárók felújítása,

átalakítása
Q Töké létesített szigetelés
Q Falbontás nélküli ablak-

cserék
Q Erkélybeépítések hőszige-

teléssel, fából
Tel: 06-20-346-071,180-57-07

Lakás: 164-1086 1162 Hámfa u. 5.
KELEMEN

embernek, vagy fiatal házaspárnak azon-
nal kiadó. Telefon: 271-5935
70 nm helyiség raktárnak kiadó. Telefon:
271-5867
MÁTYÁSFÖLD, Baross Gábor utcában
100 nm-es kertes ház irodának kiadó. Te-
lefon: 271-6905
150 nm nagyságú, legalább 4 gépkocsi
számára alkalmas műhelyt bérelnék. Tele-
fon: 257-3459, R.telefon: 06-30-403-371

CSÖMÖRÖN bekerített 240 n-öles földte-
rület felszántva művelésre kiadó. Telefon:
271-7390
PATIKA MELLETT műhelynek, üzletnek,
raktárnak alkalmas helyiségek kiadók,
1162 Timur u. 31.
RÁKOSSZENTMIHALYON, jó közleke-
désnél különbejáratú kisméretű szoba tele-
fonhasználattal, nappali csendes tevé-
kenységre, vagy iroda céljára kiadó. Tele-
fon: 271-5935
KIADÓ világos autószerelő műhely 45 nm-
es szociális helyiség, ipari áram, csatorna,
autóbeállási lehetőség. Telefon: 183-2558
(8-15 óráig)
KOMFORTOS balatoni nyaraló olcsón ki-
adó. Telefon: 184-0701
KIADÓ SASHALMON 100 nm-es repre-
zentatív ház főútvonalon, buszmegállóban,
2 telefonvonallal, irodának, fodrászatnak,
orvosi rendelőnek alkalmas. Telefon: nap-
közben 184-3756, este 271-0920
FŐÚTVONAL MELLETT saroktelek kiadó
30 nm-es kőházzal. Telefon: 184-3756
220 nm-es telek bármilyen célra hosszú-
távra, olcsón bérbeadó. Villany van, víz
megoldható. Kovács Irén Rákoshegy,
Bocskai u. 52.

KISNYUGDÍJASOK Figyelem! Ha sok a
számla, kevés a pénz, nehéz a kertes
házát fenntartani, egészítse ki nyugdíját
korrekt életjáradéki szerződéssel. Hívjon
bizalommal. Telefon: 251-8636
ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötnék idős
egyedül álló személlyel, lakásért-telékért.
Kisebb munkákat vállalok. Telefon: 271-
5881 munkaidőben 9-18-ig, Hulák

Oktatás

TANULÓPÁRT KERESEK angolból, hala-
dó szinten. Gubek, Cinke u. 15. Telefon:
06-30-445-847
HARMADIKOS LÁNY mellé általános kor-
repetálót keresek, sürgősen. Telefon: 06-
30-445-847
25 ÉVES LÁNY középfokú angol nyelvvizs-
gával kezdők angol oktatását vállalja. Kí-
vánságra házhoz megyek. (Esetleg gyer-
mekfelügyeletet is vállal). Telefon: 06-30-
325-625

NÉMET NYELVŰ KORREPETÁLÁS, be-
szédgyakorlat, levelezés, fordítás. Komlós
Telefon: 271-2048

ANGOLBÓL, FRANCIÁBÓL, matematiká-
ból általános iskolások korrepetálását vál-
lalja fiatal lány. Érdeklődni: 111-6674 (8-16
óráig)
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Állás, munka

LAKÁSOMON gyermekfelügyeletet, gyer-
mekgondozást vállalnék, alkalmanként is.
Nyugdíjas egészségügyi dolgozó vagyok.
Telefon: 271-3282
FIATAL, SZAKKÉPZETT óvónő, tanítónő
gyermekfelügyeletet vállal 18-20 óráig. Te-
lefon: 271-6431
ÁPOLÁST VÁLLAL, 8 éves szakmai múlttal
rendelkező egészségügyi szakközépisko-
lát végzett, 24 éves megbízható fiatal-
ember. Érdeklődni lehet: XVI. kér. Cinkota
Georgina u. 38.
ESZTERGÁLYOST, lehet nyugdíjas is
vagy most szabadult segédet felveszek!
Telefon: 06-30-42-27-95
NAGY ÉRTÉKŰ termékek forgalmazásá-
hoz agilis üzletkötőt keresek. Telefon: 251-
9882

TAKARÍTÓNŐT, (lehet nyugdíjas is) felve-
szek. Telefon: 271-4014
SZÁMÍTÓGÉPPEL szövegszerkesztés,
diploma munka, szakdolgozat stb. gépelé-
se, nyomtatással is. (Borka Jánosné 1165
Újszász u. 94/A. l. 4.)

SZAKDOLGOZATOK, levelek gyors, pon-
tos gépelését hagyományos írógépen vál-
lalok. Ugyanitt félnapos telefonügyelet kisi-
parosoknak 271-5935. Reggel 8-10 óráig,
vagy délután 16 óra után.
MUNKÁT KERESEK délutánokra, hétvé-
gekre, hivatásos jogosítvánnyal, gépész-
technikus végzettséggel. Más munka is
érdekel. Nemesvári, telefon: 271-1637

Adásvétel

JÓ ÁLLAPOTBAN lévő franciaágy eladó.
Érdeklődni: este 271-7580

ELADÓ kétszemélyes barna ágy+két hoz-
zá tartozó fotel. Fotellel 10.000 Ft, fotel
nélkül 7.000 Ft. Érdeklődni: 271-6471
HASZNÁLT (lehetőleg rácsos fa) járókát
vennék. Telefon: 220-3018
ELADÓ 1 db kombi fehér babaágy, 1 db
állványos babakád, 1 db sport babakocsi,
1 db mély babakocsi (mózeskosárnak is
használható). 1165 Mátyásföld, Testvéri-
ség u. 4.
MEGKÍMÉLT ÁLLAPOTÚ 190x200x35 vi-
lágos-barna szekrény (gyermekszobába),
60x120 és 60x60 lapradiátor, mohazöld
nyugatnémet szőnyegpadló 25 nm (310
Ft/nm) eladó. Telefon: 271 -3386

FELÚJÍTOTT Hajdú mosógép (elől ajtós)
eladó 5.000 Ft-ért. Érdeklődni: este 5 után
Rákosszentmihály, Kossuth L. u. 44.
ELADÓ 1 db világos, 2 ajtós ruhás-
szekrény, 4 db Bonanza szék, 44-es mé-
retű sötétbarna irhabunda, sötétbarna pa-
nofix bunda, tavaszi szövet és ballonkabá-
tok. Mindezek áron alul! Érdeklődni a déle-
lőtti órákban vagy a 295-5081 telefonon.
Csömöri u. 259.

ELADÓ 3x4 m-es dohánybarna-bézs sző-
nyeg és két medencés támaszos mosoga-
tó, jutányos áron. Borka 1165 Újszász u.
94/A. I/4. délután
ELADÓ 2 GYERMEKÁGY, 1 db nádbeté-
tes hintaszék (új), 1 db kézihajtású kukori-
cadaráló. Telefon: 271-1063
ELADÓ 2 db egyszemélyes ágyneműtartós
heverő, 1 db sötét, 3 ajtós szekrény és 1
db 2 ajtós szekrény, 3-2-3 ezer Ft-ért.
Ambró, Ilona u. 9.

ELADÓ 1 db többprogramos táskavarró-
gép, 1 db női kemping kerékpár, 1 db
2-lapos villanyrezsó, 1 db lemezjátszó le-
mezekkel. Ingyen elvihető 3-lapos villany-
tűzhely kis hibával. Cinkota, Barátság u.
11.
VENNÉK HASZNÁLT polcos szekrényt, ki-
sebb szekrényeket, alacsony asztalt szé-
kekkel. Telefon: 251-9906 (napközben)

GYERMEK MÉLYKOCSI és sportkocsi jó
állapotban eladó, valamint üzemképes vil-
lanytűzhely 1500 Ft-ért. Cím: Barta, 1161
Kornél u. 6. Telefon: 271-4911

RÉGI TÍPUSÚ (angol gyártmányú) lakóko-
csi, 4fekhellyel, gázrezsóval, mosogatóval,
elősátorral 140/m Ft-ért eladó. Mérete:
190x300 cm. Cím: 1161 Kornél u. 6. Tele-
fon: 271-4911

ELADÓ szobabicikli (órás) 15.000 Ft, szov-
j ét fekete-fehér TV (kicsi) 3.0 00 Ft, kosaras
benzines fűnyírógép 15.000 Ft, 220 V-os
áramfejlesztő 15.000 Ft, 2 lapos PB gázre-
zsó 5.000 Ft, Tonett hintaszék (fekete)

TEHERSZÁLLÍTÁS
7 TONNÁS DARU
RÁBA BILLENŐS

(Föld, homok, sóder, sitt)
Gépi földmunka

KONTÉNERES SITTSZÁLÜTÁS
Kisteherautó 2,5 t-ig

70% kedvezmény a XVI. kerületben
T: 271-3178 (éjjel-nappal)

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 ^

5.000 Ft, kvarclámpa 3.000 Ft. Veszek
hűtőszekrényt! Telefon: este 184-4286

18SEBESSÉGES női Montain Bike újsze-
rű állapotban 14 ezer Ft-ért eladó. Megte-
kinthető Árpádföld, Csutora u. 11. du 3-7-ig

JÓ ÁLLAPOTÚ 28-as Csepel hibátlan férfi
kerékpár (új küllők) reális áron eladó. Tele-
fonon érdeklődni egész nap: 284-5904,
Pahocsa

JÓ ÁLLAPOTBAN lévő 28-as női kerékpár
eladó, vagy szobabiciklire cserélhető. Ba-
jor, Akácfa u. 78.

ELADÓ 1 szobai kerékpár, 2 rugós heverő,
1 Funai kenyérsütő, 5 db 130x130-as bukó
ablak, 1 db 5 sebességes női borotva. Tóth
István Bp. 1162 Hársfa u. 36.

ELADÓ hát-vádli erősítő gép 100 kg súllyal,
4 db 20 kg-os, 2 db 10 kg-os. Érdeklődni:
271-5881 9-19-ig

ELADÓ FRANCIA gyártmányú alig hasz-
nált kétlángú asztali gáztűzhely (PB-gázra)
nyomáscsökkentővel, és egy 4 kg-os PB
palack egyben 5.000 Ft-ért. Rákosszentmi-
hály, Gusztáv u. 75.

PB GÁZRÓL üzemelő 2 égős gáztűzhely
3.000 Ft-ért eladó. Érdeklődni: XVI. János
u. 179 Károly

ELADÓ Commodore 64 számítógép leme-
zegységgel, 50 db lemezzel és szakiro-
dalommal (25 ezer Ft.) Telefon: 164-1474
este

C 64 számítógép lemezegység, nyomtató,
monitor, (szövegszerkesztőként használva
Robotron írógéppel), lemezekkel, teljeskö-
rű irodalommal eladó. Telefon: 393-0770

ELADÓ EGY szovjet gyártmányú filmelőhí-
vó és nagyító készlet. Telefon: 184-2257

ELADÓ 1 db Black and Decker 1600 W, 2
fokozatú Heatgun és 1 db Black and Dec-
ker 40 cm-es sövényvágó gép, mindkettő
alig használt. Érdeklődni lenét: Dévényi,
1161 Mária U.19/B.

Akkumulátor
Szaküzlet

Gépkocsi és motorkerékpár
akkumulátorok, elemek, autó-

ápolási cikkek, akkutöltők
XVI. Veres Péter u. 161.

Tel: 271-39-08
Hétfőtől Csütörtökig 8-17-ig

Pénteken 8-15 óráig

WESTA KFT. irodájában
PROVIDENCIA és HUNGÁRIA

Élet- és baleset-,
Üzletek -#- Lakások

KÖTELEZŐ # FELELŐSSÉG
CASCO

biztosítások tanácsadása,
ügyintézése, kötése

XVI. Veres P. u. 48.
252-8900/117,118 (9-15-ig)

Indulj on
már is.

50% előlegtől
KAMATMENTES KÖLCSÖN

. . . K '•:..•• ' . ' ; |

ifi - . . | f
:

' " : •



H - H APRÓ
CSEHSZLOVÁK furat- és palást
köszörű eladó, ugyanitt gyorsdara-
boló. Telefon: 06-30-42-2795

ELADÓ egy Rubina vadonatúj tás-
ka varrógép. Telefon: 184-2257

TEXTIMA FEDŐZŐ és ping-pong
asztal eladó. Behofsits László
1161 Szentkorona u. 126.

TELEVÍZIÓ SZÍNES nagyképer-
nyős, régi Orion eladó, varrógép
süllyesztés eladó. Héthelyi, Bp.
Béla u. 38.

ELADÓ JÓ állapotú, kétcsillagos,
160 l-es Lehel hűtőszekrény, és

S Z O L G Á L A T

BUDAPEST

Dr. Lukács Zoltán
vezető főéllatorvos

R.Telefon:
06-30-415-033 J

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

háztól-házig szállítással

HELYI HÍREK
Független Közösségi
Folyóirat - 7. évf. 4. sz.
1995. április 24.
A szerkesztésben közre-
működik a szerkesztő-
bizottság
Felelős szerkesztő:
SZŐKE KATALIN
A szerkesztőség posta-
címe: 1631. Bp.Pf. 6.
Tel: 271-5919
A lap tartalmát a szerzői jog
védi. Utánnyomásra, sok-
szorosításra minden jog
fenntartva!

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

egy hordozható fekete-fehér Tün-
de televízió. Telefon: 271-7051

INDEZIT MOSÓ-szárító gép, alig
használt, még garanciális, sürgő-
sen eladó. Telefon: 393-0770

AUTOGÉN HEGESZTŐ apparát-
hoz komplett tolókocsi (túzoltóké-
szülék-tartóval, motorbicikli kerék-
kel, tartozékládával, kézifékkel
stb.) kompletten (palackok nélkül)
olcsón eladó. Cm: Fodor 1162 Má-
tyás király u. 112. Telefon: 06-30-
406-532

ELADÓ kb. 1300 db hódmezővá-
sárhelyi használt tetőcserép 5 Ft-
os darabáron, 970 db új Jamina
holland típusú natúrszínű l. osztá-
lyú tetőcserép 32 Ft-os darabáron,
2 db jó állapotban lévő gázkonvek-
tor, 1 db Neo-Perpetum kétaknás
kokszkályha, 5 db 165R13 Miche-
lin gyártmányú tuboless, könnyú-
fémtárcsás autógumi, valamint 1
db General Electric háztartási mo-
sogatógép. Telefon: 271-2056

BONTOTT ABLAKOK olcsón el-
adók, kapcsolt gerébtokos, redőny-
nyel. Kétablakos 160x140; háro-

AUTÓJA KAROSSZÉRI-
ÁJÁNAK ÁLLAPOTA

megér egy negyedórás vizsgálatot
Vállaljuk a fenéklemez

és a karosszéria
INGYENES ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT
Nálunk ütemezetten megrendelheti
a legfontosabb javításokat. Kerüle-

ti lakosoknak 10% engedmény!
Rendszámgravírozás: 800 Ft
Autóüvegezés 24 órán belül!

Kisebb expresszjavítások
szobaton is 10-16 óráig
FODOR GYÖRGY

karosszérialakatos mester
XVI. Mátyás király út 112.

R-tel: 06-30-406-532

VILLANYSZERELÉSI
ANYAGOK

és festékek kaphatók
MÁTÉ PÁLNÉ

építőanyag
kereskedésében

- műanyag csövek

- kábelcsatornák, vezetékek

- lámpatestek, kapcsolók

- szerelési kellékek

Továbbra is kaphatók
- építőanyagok

(mész, cement, tégla,

sóder, homok)

- samottáru, agyag
Í-C- # -#•

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

1161 Baross u.130.
(János u. sarok)

Tel: 271-4987

mablakos 160x180 cm. Cím: Ida u.
76.

TAVI RÓZSA több színben eladó,
Telefon: 271-0039

ELADÓ 1,5 m magas formás da-
tolyapálma. Telefon: 183-2558 (de
8-15-ig)

ELADÓ egy 15 méter hosszú sla-
gú kerti locsoló. Irányár: 3500 Ft.
Érdeklődni: 271-6471

BÉLYEGGYŰJTŐK, képeslap
gyűjtők! Régi képeslap gyűjte-
ményt, NDK, NSZK, Berlin, Magyar
postatiszta bélyeggyújteményt ve-
szek. Levélcím: Hoffstádter László
1162Bp. Szent Imre u. 87.

GYŰJTŐ KERES régi fém és papír
pénzeket cserére vagy megvétel-
re. Bene Attila 1631 Bp. Pf. 75.
Telefon: 265-5697 (munkaidőben)

Jármű

HOSSZÚPLATÓS, ponyvás Avia
teherautó (1990-es) frissen vizs-
gázott, jó állapotban eladó. XVI.
Album u.20. (napközben)

ELADÓ POLSKI Fiatalkatrésznek,
(működőképes) egyben. Telefon:
271-6327

TRABANT 601, 1996-ig vizsgáz-
tatva, 12V-os jó állapotban eladó.
Érdeklődni: 06-60-316-910 (este)

UY-OS 1200 LADA lejárt forgalmi-
val 15.000 Ft-ért eladó. Cím: XVI.
Sashalmi sétány 2.

FORGALMI RENDSZÁM nélküli
Fiat 850-es (működőképes motor-
ral) alkatrésznek 7.000 Ft-ért el-
adó. Érdeklődni: XIII. Rákosi út86.

ELADÓ MEGEGYEZÉSES áron 1
db új Skoda 120 L főtengely, csa-
págyakkal, egyéb keveset hasz-
nált alkatrészek és elemek, 5 db új
205/70 SR14 Radiál külső gumi,
valamint 3 db 23 kg-os PB palack
reduklórokkal, tömlővel. Bp. 1161
Rákóczi u. 28/A

Vegyes

LAKÁSSAL RENDELKEZŐ elvált,
vagy özvegy asszony! 51 éves va-
gyok 160 cm magas, 63 kg. Moz-
gássérült vagyok, szeretnék meg-
nősülni vagy élettársi viszonyt te-
remteni. Rácz Ernő Bp. XVI. Pálya
u. 27. Szociális otthon

LEVELEZÉSI VAGY személyes
kapcsolatot keresek Moldáviába.
Bene Attila 1631 Bp. Pf. 75. Tele-
fon: 265-5697 (munkaidőben)

MEGLÉVŐ RUHÁIT megjavítom
(felhajtás, szakadás, gomb, cipzár,
stb.) megvarrom, olcsó, gyors. Te-
lefon: 271-0928

TELEFAXOM KAPACITÁSÁT bér-
beadom. Német nyelvű levelezé-
sét fordítom, el is intézem, ha
szükséges. Telefon: 271-2598

56 ÉVES NYUGDÍJAS szakápoló
idős hölgy vagy úr kertjének gon-
dozását és minden nemű feladat
ellátását vállalná (ápolás, háztar-
tás stb.). Perlaky Ferenc, Bp. XVI.
Pálya u. 27.

ELEKTROMOS HÁZTARTÁS! GÉPEK SZERVIZE
- Hűtőgép, fagyasztó, villanytűzhely, mikrohullámú sütő, hőtáro-

lós kályha, mosógép, háztartási kisgépek javítása jótállással

- Villanyboyler javítás, tisztítás, csere, házhoz szállítással is

- Kisebb vízszerelési munkák elvégzése

GabulaBt. Telefon: 271-71-42
HIBABEJELENTÉS: Hétköznap 8-18-ig

Felvevőhelyünk a Világ mozival szemben
XVI. Rsztm. Ságvári u. 2. Tel: 271-5861
Szervizvezető (R-telefon): 06-30-424-403

NYITVA: hétköznap 8-18 óráig

Ingyenes lakossági
apróhirdetés,

Vállalkozók ajánlatai,
Keretes hirdetések

felvétele
Telefon: 271-5919

(hétköznap)

Hirdessen apróban
Nálunk ingyen van!

(INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS)

Hirdetés szövege:
(Nyomtatott betűkkel, olvashatóan)

A hirdetést feladó neve:

cím:
A hirdetés szövegét kérjük levélben eljuttatni a szerkesztőség postacímére

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

hirdetések megjelentetésétől elzárkózzon!)



Tel/Fax:
271-58-52

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

gáz-, vegyes tüzelésű kazánok, vas-műszaki, híradástechnika, zár-lakat-vasa-
lás, szerszámok, gépek, szerelvényáru, PVC padló, csavaráru,

festék, villanyszerelési anyagok, háztartási cikkek, ragasztók, radiátorok

ANYAGOK BESZERZÉSE RÖVID HATÁRIDŐRE
Előjegyzést felveszünk — Kerületieknek: ingyenes házhoz szállítás

FÉNYMÁSOLÁST VÁLLALUNK: A/4 ÉS A/3 méretben

ZIBRO KAMIN
finomított petróleummal

(Dunasol) működő
energiatakarékos kályha

Vüzemanyaggal együtt kaphatcy

UGYANITT CUKOR NAGYKER MINTABOLT NYÍLT!

Lakberendezési bolt
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

Nagy választék, kedvező ár!

C Pizzer
•_Pieró

PIZZASZOLGÁLAT
XVI. Arany J. -Budapesti u.

sarok (a benzinkútnál)
Ingyenes házhozszállítás!
Telefon: 06-20-340-340

TV-VIDEÓ
SZERVIZ

Antenna szerelés
Műholdvevők telepítése

Háztartási kisgépek
JAVÍTÁSA

Nyitva: 15-19 óráig

Clnkota, Meszes u. 3.
Tel:184-0934 (8-20-ig)

AfíJLMAiw KERESKEDŐHÁZ
ÁPRILIS 20-TOL

JÚNIUS 30-IG
ALUMÍNIUM LÉTRA ÉS

KERTIBÚTOR VÁSÁR
GARNITÚRA KEDVEZMÉNY

100.000 FT ÉRTÉKŰ NYEREMÉNY
NYILVÁNOS SORSOLÁS

JÚLIUS 1.

FŐDÍJ: EGY KERTI GRILL
BP. XVI. CSÖMÖRI ÚT 6.

TELEFON: 271-4584
H-P: 7-19-íg, Szó: 8-13 őréig

Manner és Fiai
tüzelő és építőanyag

kiskereskedő
1162 Bp. Árpádföldi út 3O.

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, szöayasak, laposvasak, köracélok,

betonvasak, koföződrótok
Réz víz- és fűtéscsövek, idomok, gázcsövek
PVC csövek és idomok
Horganyzott csőkapcsoló-idomok, elektródák,

vágókorongok, szögek, kerítésfónotok, huzalok
Zárak, lakat ok, csavarok, Csaptelepek, golyóscsapok
Vas-, alumínium- és horganylemezek
Gázkazánok, vízmelegítők, gázkonvektorok, gáztűzhelyek

VAS-MŰSZAKI BOLT
XVI. Sashalom, Veres P. u. 73.
Anyagbeszerzést és házhoz
szállítást rövid határidőre
VÁLLALUNK!

Tel: 163-1442
Fax:271-0019

rfwiTVATARTÁS:
Hétfőtói-szerdáig:
Csütörtök:
Péntek:

^Szombat:

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

antenna
TITANIA IX
MŰHOLDVEVŐ 299 CSATORNÁS AUTOMATA HAN-
GOLÁS. DEKODER BEMENET. 22 kHzJELADÓ 2 LWB
FEJHEZ (DUNA TV). 3 SCART CSATLAKOZÓ o 90-es
TÜKÖRREL (áfásár)19 900 Ft

TITANIA X
MŰHOLDVEVŐ 199 CSATORNÁS. STEREO.(OSD).
AUTOMATA HANGOLÁS. 22 kHz JELADÓ, 2 LMB

-FEJHEZ (DUNA TV). 3 SCART CSATLAKOZÓ,
o 90-es TÜKÖRREL (áfás ár)21 500 Ft

PÁCÉ MŰHOLDVEVŐ S Z E T T E K T E L J E S
VÁLASZTÉKA (áfásár)31 500 Ft-tói

• AM-MICRO SZETTEKg3]13 900 Ft-tól

PÁCÉ MSS 200
MŰHOLDVEVŐ+DECODER (VIDEOCRIPT II.)

(áfás ár)39 900 Ft

• MultiChoice KÁRTYA FÉLÉVRE
(áfás ár) 16 920 Ft

Ezen kívül 8-10 különböző típusú műholdvevő, pozí-
cioner. antennaforgató, kábel, csatlakozó, dugó, földi
antenna, elosztó, aljzat, szerelvény stb. kis- és nagy-

ANTENNA SZAKÜZLET
XVI., Veres Péter u. 87.

Tel: 183-7301
H.-P.; 8-17-ig, Sz.: 8-12-ig.

ANTENNA NAGYKERESKEDÉS
CSAK VISZONTELADÓKNAK!

2040 Budaörs, Csata u. 17. 1163 Bp., Veres Péter u. 48.
Tel./Fax: 166-8479 Tel.: 271-0608, Tel ./Fax: 271-0609

SZERELES. SZAKTANÁCSADÁS, 1 ÉV GARANCIA. VISZONTELADÓKNAK ÁRENGEDMÉNY.
KÉSZÜLÉKEINK KERMI ÉS MEEI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ ÚJ TERMÉKEK!

BIROVERES SASHALMON
Sajátos sportélményben le-

hetett részük azoknak, aki már-
cius 25-én ellátogattak a Piros-
rózsa utcai pályára a RAFC -
Csillaghegy futballmérkőzésre.
A vendégcsapat gyenge játékát
ordenáré stílussal próbálta pó-
tolni, s a hazai gólok szaporo-
dásával (Györkös Imre négy
parádés gólt lőtt) a harag egyre
inkább a játékvezető ellen for-
dult. A csillaghegyi focisták a
bírót fennhangon „buzizták",
szidták a k. édesanyját. A játé-
kosok hergelésében az edző
járt élen, aki a kispadról vezé-
nyelte díszes csapatát.

A bíró a mérkőzés utolsó
perceiben elégelte meg igazán
s dolgot, s az egyik ismételten
„anyázó" csillaghegyi játékost
kiállította. Ekkor elszabadult a
pokol. A vendégcsapat körül-
vette a játékvezetőt, keresetlen
szavakkal küldve őt melegebb
éghajlatra. Erre újabb játékos

| MOLNÁR
l AUTÓSISKOLA l
eotYfcMATOSAN INDÍTJA

pNFOLYAMAIT
a Táncsics utcai iskolában!

Választhat: OPEL ASTRA, LADA 2107
tfpu5«|^zött. RÉSZLÉipTÉS

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

kapott piros lapot. Társa ezt
már nem bírta idegekkel, és
egy jólirányzott ütéssel leterí-
tette a bírót.

A szerencsétlen játékvezető
a földre került, majd magához
térve újra elővette a piros lapot
- és a sípot is: lefújta a mérkő-
zést. Ebben a feszült helyzet-
ben a bíró maradék testi épsé-
gének megőrzése a RAFC já-
tékosaira és a rendezőkre há-
rult, akik élő falként védték az
ellenfél felbőszült játékosaival
szemben. A vendégcsapat vé-
gül szitkozódva elindult az öltö-
ző irányába. Ám egyikükben
annyira felgyűltek az indulatok,
hogy megfordult, s vérben for-
gó szemekkel, mindenkit félre-
lökdösve ismét a bíróra rontott.
Csak az utolsó pillanatban si-
került 5-6 játékosnak és rende-
zőnek megállítani.

A sashalmi skandallumot a
szövetség is megtárgyalta az el-
lenőrként jelen lévő két NB-l-es
bíró 6 oldalas jelentése alapján.
A játékidőben született 4:1-és
RAFC győzelmet a-szövetség
jóváhagyta (külön köszönték a
játékosok sportszerű viselkedé-
sét), a csillaghegyi „utcai harco-
sok" pedig 3 héttől 3 évig terjedő
eltiltást kaptak. V. F.



A Helyi Hírek
információs melléklete

1995.4.

A kerületi burkolat-bontások listája
a helyreállítás határidejével .

' . • • . •'••'••"WMWMúM&űrakY • Illlfj!!!
Utca neve (felbontott szakasz) kivitelező helyreállítási | ^:l!l!lÍll!!ll
(a fővárosi kezelésű főutak nélkül) határidő

Hunyadvár u. (Zsélyi A. u. - Dióssy L. u.) Makadám Gmk. 1995.04.30.
Huszár u. ( Újszász u. - Hunyadvár u.) Summa Rex Kft. 1 994.1 2.31 .
Iskola u. (Baross u. - Csömöri u.) Vakond Gmk. 1995.04.30.

x : . : . . . .
••Burgonya'."' : : • : ; ; :68-88

Vöröshagyma 66-68
liiiánlgyirriá?; ' \ ] - : • :: i: . ii|:l:||| |Q

Csömöri út (Rozsos u. - Cserhida u.) Főv. Csat. Művek 1995.03.31. l:;̂ , ',1/*T"/™°';'V":'-':^.:;l-iiÍÍÍl
: :UDOrK3 >. .; •:-. . : ' -^y^y^yÖx^x'x'x'i^lOU

Rendelő u. (Cserhida u. - Etelka u.) Főv. Csat. Művek 1995.03.31.
Cserhida u. (Csömöri út - Rendelő u.) Főv. Csat. Művek 1995.03.31.

Wesselényi u. (Béla u. - Ida u.) Vakond Gmk. 1995.03.30.

Sándor u. (Szent Imre u. - Csömöri u.) Rocla Bt. 1994.12.22.

Lajos u. (Szent Imre u. - Csömöri u.) Rocla Bt. 1994.12.22.

Baross u. (Körvasút sor - Pálya u.) Út- és Mélyépítő Kft. 1 995.03.31 .

Vulkán u. (Pesti határút - Gordonka u.) Mémép Kft. 1995.03.31 .

Géza u. (Budapesti út - Ólom u.) Mór Bau Kft. 1995.05.30.

Felcsúti u. (Cserhida u. - Felcsúti u. 75/A.) Summa Rex Kft. 1995.05.31 .
Irha u. (Cserhida u. - Irha u. 54.) Summa Rex Kft. 1995.05.31.

Karalábéi; : : : ' ; • • : 25-3S/
Paradicsom 22Ö&26Ö

i|Zeiller : i; : : • x : : , ?•;:; : . 220
llSalátáx ; : ;; 30-40
; Fejeskáposzta ; : : 93-98
: íKölkápöszta ; i : ; i : ; i '.'1 30-1 68

: Kínai kel : 140
Zöldborsó : m: 98

::kárfióP:l : ' : • • : : • ' V 60-68
Vegyes zöldség 40-88

Sf^irös retek i 8-25
Cserkút u. (Cserhida u. - Cserkút u. 50.) Summa Rex Kft. 1995.04.30. li;;Páp̂rf(̂ ;i:|.li|||;||i||;|i;:;:: 28-451
Diósy Lajos u. (Hunyadvár u. - Rezgőfű u.) Pillér Kft. 1995.05.31. Cékla 45

Gomba :||: : : 88-240
A CORVIN Művelődési Ház programjából E spenőt 30 eo

Bp. 1163 Sashalom, Thököly u. 13. S îfhlt — : : > "• ; :" • oon'oRn
Telefon: 1-840-626, 2-710-406 Sár abo ó

Május 5-én
19 órától Zenei Klub

5-7-ig: Díszmadár-
Dísznövény Kiállítás,
és Anyák-napi
kedvezményes virágvásár!

12-én 14 órától
Játszóház kisiskolásoknak

13-án 19 órától
Frank Drebin koncert

26-án Mesejáték:
Varjúdoktor délelőtt
10-kor ovisoknak,
délután 14-kor iskolásoknak

27-én 19 órától
Frank Drebin koncert

Várjuk a jelentkezőket az
alábbi tanfolyamainkra:
Számítógépkezelői:
május 8-1 2-ig
(5x6 óra) 5.500 Ft

Személygépjármű vezetői: ELŐZETES!
május 8-án indul! Június 19-30-ig
Body amerikai stílusú aero- NYÁRI TÁBOR!
bic szombat délelőttönként

Uszo-
Szemtorna |0vas.

Társastánc kezdő-haladó- képzőművész-
mazsorett bűvész-

Bűvész suli, művészi torna-
kerámia, számítógépkezelői
ovistorna, néptánc (felsős tanulóknak)

"Savanyúkáposzta Ü ;90
: Narancs ; 44-128
Mandarin 1 60

:::Grápéfruit;::S;S;:;:;::s:;:;:;:;:s:;:;:S;3:|30-16Ö

Citrom ; 68-140
Kiwi : 1 0-26
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A MAZDA-Galéria programja
1163 Bp. XVI., Batsányi J. u. 47.

- Április 21 -tői május 11-ig
P. Takar Emőke festőművész kiállítása, valamint
Detzky Julianna batik és kékfestő kiállítása.

- Május 12-től június 1-ig
Bánfalvi Ákos festőművész kiállítása

- Június 2-től 15-ig
Kisgyörgy Miklós festőművész kiállítása

ESKÜVŐI ÉS EGYÉB MEGHÍVÓK
GYÁSZJELENTÉSEK

egyedi kivitelben, kis példányszámban - szükség esetén azonnal is!
Ugyanott névjegy, szórólap, öntapadós címke, levélpapír
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Kötözött sonka :75Q-780
Cég-emblémák tervezése, újságok, dokumentációk szerkesztése ÉÍŐ ponty 270-280

Hermina Gyors-Nyomda - Tel: 271 -591 9
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(Az előző számban megje-
lent tájékoztató folytatása)

A mélyépítési csoport
tevékenységi köre:

1. Területfelhasználási enge-
délyezési ügyek
- a jogszabályban meghatározott
beruházásokra, nyomvonal jelle-
gű beruházásokra és a csatlako-
zó műtárgyakra, továbbá hely-
hez kötött egyéb építményekre
vonatkozó hatósági eljárás le-
folytatása;

2. Útügyi, illetve közlekedési
hatósági ügyek
- az utak és az azokhoz tartozó
műtárgyak építésének, korsze-
rűsítésének és forgalom részére
történő átadásának hatósági en-
gedélyezése a helyi közutak, s az
azokhoz tartozó járdák, valamint
a helyi kerékpárutak és gyalogu-
tak tekintetében;
- Burkolatbontási, közterület fel-
bontási engedélyek;
- az építési engedély nélkül,
vagy az engedélyben foglaltaktól
eltérően végzett útépítés, burko-
latbontás esetében az építésügy-
ről szóló törvény előírásainak
megfelelő építésrendészeti eljá-
rás lefolytatása;
- a közút nem közlekedési célú
igénybe-vételének engedélyezé-
se (a kezelői hozzájárulás meg-
adásával kapcsolatos eljárás le-
folytatása);
- a közút területén, az alatt vagy
felett elhelyezett építmény üzem-
ben tartójának, illetőleg az út-
csatlakozás létesítőjének fenn-
tartásra való kötelezése;

3. Az útellenőr! szolgálat kere-
tében feltárt
- a közút, a közúti jelzések álla-
potának rendellenessége ese-
tén,
- a közút mellett végzett - a közút
forgalmát érintő - szabálytalan
tevékenység (pl: a köztisztasági
előírások megsértése, szabály-
talan közterület használat, az en-
gedély nélküli, vagy az engedély-
ben foglaltaktól eltérő nem közle-
kedésicélú igénybevétel) esetén:
a mulasztókkal szemben a jog-
szabályban meghatározott ható-
sági eljárás lefolytatása, illetve a

HÁLÓZATI VILLANYSZERELES
Riasztórendszerek

kiépítése
Érintésvédelmi, tűzvédelmi

mérések
Autóriasztó és videoszerviz

Syscotel Elektronikai Kft
XVI.Katókau.51.

Tel: 271 -0351

rendellenesség megszüntetésé-
re irányuló intézkedés megtéte-
lének kezdeményezése;
- az útellenőr! szolgálatot a cso-
port a kerületi Önkormányzat tu-
lajdonában lévő közutakon kell
hogy biztosítsa, de a Fővárosi
Önkormányzathoz tartozó utak
vonatkozásában is az ott tapasz-
talt rendellenességek megszün-
tetése érdekében intézkedünk;

4. Vízügyi hatósági ügyek
- a vízjogi engedélyezési kötele-
zettség alá nem tartozó - jogsza-
bályban meghatározott - kisebb
vízimunkák és vízilétesítmények
létesítésével, használatba véte-
lével és használatával összefüg-
gő hatósági eljárások;
- jogszabályban meghatározott
feltételek megléte esetén vízve-
zetési, illetve csatorna vezetési
szolgalom tűrésére történő köte-
lezés;
- az ingatlan vízellátása érdeké-
ben szükséges vízelosztó, nyo-
másfokozó, nyomáscsökkentő,
vagy megszakító berendezések
felszerelésére történő kötelezés;
- jogszabályban meghatározott
esetekben a tulajdonos kötelezé-
se a vezetékek, illetve a beren-
dezések kicserélésére;

A közterület-használati és
telekalakítási csoport
tevékenységi kőre:

1. Közterület-használati ügyek
- közterület-használati engedé-
lyezés;
- közterület-használati díjak
megállapítása;
- közterület-használat ellenőr-
zése;

2. Telekalakítási ügyek
- telekalakítás, telekrendezés,
telekmegosztás;

3. Utcanév és házszámtábla
ügyek

l OKU íItÍTÓ SZERVIZ
Műanyag lökhárítók javítása

GARANCIÁVAL
Díszrácsok és egyéb műanyag al-

katrészek javítása, pótlása
Javított, bontott és gyári új
LÖKHÁRÍTÓK FORGALMAZÁSA

1162 Bp. Béla u. 89. T: 271-5102
Nyitva H-P: 7-17 óráig

Az Újszósz utcai
BARKÁCSBOLT

kis- és nagykereskedése
VÁRJA VÁSÁRLÓIT!

Bp. XVI. Újszász u. 95.
(a Diszkont mellett)

NYITVA:
H-P: 8-17,30-ig, Sz: 8-13-óréig

Tel: 271-2059
ÚJDONSÁG: egységcsomagos

vásárlás esetén árengedmény!

Tájékoztató az Építésügyi

- közterület, városrésznevek, ut-
canevek rendezése (helyszíni
feltárás, testületi előterjesztés,
végrehajtás megrendelése és el-
lenőrzése);
- ingatlanok házszámainak ren-
dezése (helyszíni feltárás - szük-
ségszerinti megtervezés - s a
tulajdonosok kötelezése);

Az iroda hatósági
tevékenységével összefüggő
folyamatban lévő fontosabb
ügyek:

- a szovjet csapatkivonások
révén megüresedett ingatlanok
hasznosításával kapcsolatos
építésügyi hatósági eljárások;
- Erzsébet liget területén folyó
rekonstrukció,
- a Külkereskedelmi Főiskola
épület együttesének rekonst-
rukciója;
- a területen lévő lakóépületek
felújítása, átalakítása;
- Újszász utcai lakóépületek
felújítása, átalakítása,
- a távbeszélő-hálózat fejlesz-
tése kapcsán létesítendő épít-
ményekkel kapcsolatos építé-
sügyi hatósági eljárások:
- Arany János utcai főközpont
építése,
- alközpontok építése,
- fontosabb középületek létesí-

tésével összefüggő építésügyi
hatósági eljárások:
- Tűzoltó Múzeum építése;
- Üzletház építése a Jókai utcai
lakótelepen;
- üzemanyagtöltő állomások
rekonstrukciója, illetve építése;
- telefonhálózat fejlesztésével
kapcsolatos bontási engedé-
lyek: (Árpádföld, Cinkota, Rá-
kosszentmihály)
- Utak építésével kapcsolatos
engedélyezések, ellenőrzések:
(Baross u., Magyarvár u., Ro-
zsos u., stb.)
- csatorna építésekkel kapcso-
latos engedélyezések: (Ilona
u., Baja u., János u., stb.)
- a 22/1970. (XI.18.) ÉVM-
KPM. sz. rendelet megsemmi-
sítését követően a 43/1993.
(XII. 30.) Önkormányzati ren-
deletet felváltó új közterület-
használati rendelet előkészíté-
se;
- a Bp. Főv. Közgyűlése
49/1994. (VIII.1.) rendeletét kö-
vetően az ügydarabok átadá-
sának lebonyolítása;
- a Jókai utcai rendezési terv
közterülettel kapcsolatos előí-
rásának megvalósítása-
- a kerület utcanév és ház-
számtáblával való ellátása és
az ezekkel kapcsolatos anomá-
liák rendezése.

Az Építési Irodán alkalmazandó
fontosabb jogszabályok

- 1964. évi III. törvény az építésügyről;
- 12/1986. (XII. 30.) ÉVM rendelet az építési és használatba vételi
engedélyezési eljárásról;
- 2/1986. (II. 27.) ÉVM rendelettel közzétett Országos Építésügyi Sza-
bályzat;
- Budapesti Városrendezési Szabályzat;
- a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat építésügyi rendeletei;
- 23/1992. (l. 28.) Kormány rendelet az építés felügyeletről;
- 1/1995. (II. 24.) KTM. rendelete az építésügyi hatósági ellenőrzés
részletes szabályairól.
- az 1988. évi l. törvény, a közúti közlekedésről;
- a 8/1970. (XI. 13.) KPM-ÉVM együttes rendelet, az utak építésének és
a forgalom részére való átadásának hatósági engedélyezéséről;
- a Bp. Főv. Tan. 1/1987. sz. rendelete, a köztisztasággal és a települési
szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II. 21.)
ÉVM-EÜM együttes rendelet végrehajtásáról;
- a Bp. Főv. Tan. 5/1978. sz. rendeletével módosított és kiegészített
7/1973. sz. rendelete az út-, közmű- és vasútépítések, valamint a
burkolatbontások szabályozásáról;
- a 25/1975. (X. 30.) MT rendelet a közműves vízellátás és csatornázás
szabályzatának kiadásáról;
- 43/1993. (XII. 30.) Önkormányzati rendelet a közterület-használati
engedéryezésével kapcsolatos eljárásról;
- a 29/1971 (XII. 29.) ÉVM. számú rendelet a telekalakításról;
- a 9/1989 (90,1.31.) Fővárosi Tanácsi rendelet a közterület, városrész-
nevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről.



Iroda tevékenységéről (II.)

Az irodát terhelő gondok,
problémák:

- alapvető probléma, hogy a
Hivatalnak nincs szervezeti
egységekre lebontott, jóváha-
gyott Szervezeti és Működési
Szabályzata, s így nem egyér-
telműsített a feladatlebontás,
feladat-meghatározás, a kap-
csolati rendszer és a kerület
fejlesztése, működtetése;

- az ügyfelek (építtetők, ter-
vezők, kivitelezők, illetve az
ügyekben résztvevő más ál-
lampolgárok) általában hiányo-
san, vagy rosszul tájékozottak
a jogszabályokban rögzített jo-
gaikat és kötelezettségeiket il-
letően;

- az ügyekben résztvevők
céljaik érdekében igen gyakran
szándékosan igyekeznek félre-
vezetni a szervezeti egység köz-
tisztviselőit, s az érintett állam-
polgárokat; kötelezettségeiket
nem, vagy hiányosan teljesítik;

- a jogszabályok működésé-
nek mechanizmusa gyakorta
lassú, ebből fakadóan sok
esetben konfliktus, illetve fel-
oldhatatlan feszültség keletke-
zik az ügyekben érintett felek,
továbbá a hatóság és az intéz-
kedést váró állampolgárok kö-
zött;

- a kerületnek nincs közte-
rületet ellenőrző, rendészeti

ELADÓ vagy BÉRBEADÓ
a XVI. kerületben
egy 157 nm alapterületű,

7 helyiségből álló földszinti terü-
let, egy 200 nm alapterületű,
több helyiségből álló pince,

valamint egy kétszintes,
80 nm alapterületű raktárhelyiség,

ÉRDEKLŐDNI LEHET:
183-4936, 252-2919, 252-4295

1164 Bp. Csókakő u. 27.

szerve; A Fővárosi Közterület
Felügyelet önellátó, ezért az
Önkormányzat és a Fővárosi
Közterület Felügyelet között
nincs érdekközösség.

- a közös cél érdekében
meg kellene valósulni egy
egészséges kapcsolatrend-
szernek a képviselők és a
szakhatóságunk között az épí-
tésügyi hatósági munka önkor-
mányzattól való függetlensége
elvének érvényesülésév4el. A
lakossági érdekeltség megkö-
veteli, hogy a jelentkező lakos-
sági problémákatjavaslatokat,
a megoldást - szükség esetén
- legalább negyedévenként az
önkormányzati bizottságokkal
egyeztethessük;

A fenti feladatok, gondok és
problémák mellett az épített
emberi környezet esztétikus
fejlesztésének mind hatéko-
nyabb szolgálata érdekében az
iroda törekvései:

- a korszerű számítástech-
nika eszközeinek mind na-
gyobb mértékű igénybevételé-
vel megbízható, a változásokat
gyorsan követni tudó helyi, mű-
szaki adatállományra épülje-
nek intézkedései;

- az ügyvitel egyszerűsöd-
jön, áttekinthetőbbé váljon és
gyorsuljon;

- az építési fegyelem meg-
szilárdítása érdekében szüksé-
ges helyszíni ellenőrzések gya-
korisága növekedjen;

- az ügyfelek tájékoztatása
a helyi és tömeg- tájékoztatási
eszközök kiterjedtebb igénybe-
vételével hatékonyabb legyen;

- az elérendő jogos közös
cél érdekében az ügyekben
résztvevők felelősségtudata
erősödjön;

- további, a helyi sajátossá-
gokra épülő önkormányzati
rendeletek kerüljenek megal-
kotásra,

KIEMELTEN MAGAS ÁRON FELVÁSÁROLUNK
mindenféle vas- és színesfém hulladékot

Öntvény, vas, lemezhulladék
Barna Piroska

Vas- Fémhulladék Felvásárló
1165 Bp. Bökényföldi út végén

Nyitva: 7,30-17,30-ig

(újabb a magasépítés körét
érintő rendeletek; a már előké-
szített, a képviselőtestület jóvá-
hagyását váró közterületi ren-
delet;)

- a szervezeti egység belső
rendje finomodjon,

(pl: - hiteles műszaki nyil-
vántartási adatokra épülő új út-
és közterület ellenőrzési prog-
ram kimunkálása,)

- a hivatali egységben dol-
gozó köztisztviselők terhelése
csökkenjen, erkölcsi és anyagi
megbecsülésük, munkahelyi
közérzetük javuljon;

- a szolgáltatások kulturált-
sága, ezen keresztül a lakos-
ság megelégedettségi szintje
javuljon;

- az intézkedések eredmé-
nyeként a kerület öt település-
része egyenletesen, kiegyen-
súlyozottan fejlődjék.

Bulik István
oki. mérnök
irodavezető

Önkormányzati
nyilvánosság
Az Alkotmánybíróság márci-

us végi határozata értelmében
nem szükséges a képviselőtes-
tületek nyilvános ülésén el-
hangzottak publikálásához az
érintettek hozzájárulása.

Az elvi jelentősségű döntés-
re azért volt szükség, mert az
egyik község önkormányzata
rendeletében az érintettek elő-
zetes hozzájárulásához kötötte
a testületi ülések jegyzőkönyv-
részleteinek nyilvános közlé-
sét. A döntés egyúttal arra is
kitért, hogy bármely magyar ál-
lampolgár betekinthet az or-
szág bármely önkormányzatá-
nak üléseiről készült jegyző-
könyvbe, valamint az Ország-
gyűlés nyilvános ülésein ké-
szültjegyzőkönyvekbe, s azok-
ból bármely nyilatkozatot az
érintettek hozzájárulása nélkül
is nyilvánosságra hozhat.

15% árengedmény
a Helyi Hírek hűséges olvasóinak

Ehhez semmi másra nincs szükség, mint lapunk három leg-
utóbbi számára (jelenleg a 7. évf. 2., 3. és 4. szám). A fenti
árengedmény igénybevételéhez ez már feljogosítja hűséges
olvasóinkat. (Az újságokat természetesen hozzák magukkal.)

Az engedmény jelenleg a következőkre érvényes:

Gabula Bt. Háztartási gépszerviz 15% árengedmény
XVI. Ságvári u. 2. a javítási munkadíjból
Tel: 271-7152

Hermina GyorsNyomda
XVI. Hermina út 16.
Tel: 271-5919

15% árengedmény
a névjegyek, szórólapok, meghívók,
egyéb hasonló nyomtatványok áraiból

Helyi Hírek szerkesztősége 15% árengedmény
a vállalkozói apróhirdetések árából

A kedvezmény mindhárom helyen (egy-egy alkalommal) kü-
lön-külön is igénybe vehető. A kerület vállalkozóinak pedig ezúton
ajánljuk fel a lehetőséget az akcióhoz való csatlakozásra

(A fenti szervezési módszer jogvédett, illetéktelen másolása törvény-
be ütközik. Azonos vagy hasonló nyilvános felhasználása csak a kiadó
engedélyével történhet.)

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



A MÁTYÁSFÖLDI IKARUS GYÁR a talpraálláshoz
segítséget kapott az európai Phare-program keretében.
Eddig két szakértői csoport mérte fel a nehéz helyzetet,
s adott hasznos tanácsokat a buszgyártás átszerve-
zésére vonatkozóan. Keresztrejtvényünkbe a vezető
szakértők (kissé találó) neveit rejtettük.
A megfejtéseket május 12-ig kérjük levelezőlapon be-
küldeni postacímünkre: H-H 1631 Bp. Pf. 6.
A helyes megfejtők között 1 elemes faliórát, 2 féléves
Helyi Hírek előjizetést valamint 5 ajándékcsomagot
sorsolunk ki

Előző számunk kérész
rejtvényében Mátyás ki rá
mátyásföldi szobrairól szc
tünk. Az első a Corvin gimn
ziumban, a második a Matyi
téren található, s ez utóbbi t
lapzatán olvasható az alkotc
neve: Mátray Lajos és Re
Metki Ödön, valamint a felire
Mátyás, az igazságos. (A k
resztrejtvényben előfordult sí
nálatos hibáért ezúton is eln
zést kérünk.)

Nyerteseink a következő
elemes faliórát nyert Gál T
másné (Bökényföldi út), félévt
Helyi Hírek előfizetést nye
Szíjártó Irén (Nagyvázsony L
és Dr. Horthy György (Zsél
Aladár u.). Ajándékcsomag
nyert Pető János (Lapos kö2
Lakatos Józsefné (Bányai 1
u.), Dunai Andorné (Rákosp
lotai határút), Török Győzőr
(Futórózsa u.) és Hunyás G
borné (Olga u.). A nyer
menyek átvételének módjár
levélben küldünk értesítés
Nyerteseinknek gratulálunk, c
vasóinknak további jó szórak
zást és sok szerencsét kív
nunk!
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/^NYUGATI KÉSZÜLÉKEK, KAMERÁK, AUDI0 BERENDEZÉSEKÉ

1 Jk TV-VIDEÓ
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tül SZERVIZ
;!ÖSl163Bp. Kolozs
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Új és felújít
munkák -

• Korrekt
• Sokéves

• Praktiku
* Tervező

- kőműves
- asztalos

INGYENES
R-tel: 06-31H

^ 151 . 31
LKOZÁS
ásl - tetőtér-beépítési
kulcsra készen Is
és megbízható

gyakorlattal
s ötletekkel
együttműködéssel
- ács - tetőfedő - burkoló

- festő - stb. szakmákban

SZAKTANÁCSADÁS
40-930, 06-60-335-500
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Olcsóbban építkezhet,

ha nálunk vesz
CEMENTET

OLTOTT MESZET
^̂ ĝf̂ r̂" Szállításra sem lesz gondja,

mert Pityu Sped megoldja!
Kerületieknek szállítási kedvezmény

Cím: Bp. XVI. Hermina út 109.
Nyitva vagyunk: 7-16 óráig

R. tel: 06-30-405-341


