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lejtő végén

JBI7 PARTESEMENYEK

BÓDÉ-RIPORT
5. oldal

a HH-Infó 2. oldalán találhatók

ámok

Leváltották a Kisgazda-elnököt
Feloszlatták a XVI. kerületi
SZDSZ-szervezetet
6-7. oldal

MI FAX TEREM A MAGSKAK0
12. oldal

Hátoldal

TÁVVEZÉRELHETŐ
KAPUNYITÓK
*" Kert- és garázskapuk
<*" Kapunyitó motorok toló,
nyíló- és garázskapukhoz
<*" Kapualkatrészek, zsanérok
** Parkolásgátlók, sorompók
*~ Audio és videó kaputelefonok
*" Lakásriasztók
*~ Vezeték nélküli csengők és
mozgásérzékelős lámpák
*" Kamerás megfigyelőrendszer
Tel/Fax:
163-3416
252-8900
271-0612
BEMUTATÓTEREM:
1163 Bp. Veres Péter u. 48.
Nyitva: H-P 9-17 óráig

VAS-MŰSZAKI
SZERELVÉNY
XVI. Rákosi út 102.
T: 405-23-48

TEH ERFUVAROZÁS
SÓDER, HOMOK, BETON
termőföld, murva rendelése

KONTÉNERES
Lom és sitt szállítása
Tel: 06-30-343-519
(éjjel-nappal)

IGORGQS
ISPEC

Dr. Stehlich Gábor

Bér-

gar

fstoros út 67/A.
c: 06-60-329-223

GAVALDA ZOLTÁN
DR. IVANYI JUDIT
FOGTECHNIKUS
FOGSZAKORVOS
lAVALDEN?
NYITVA:
RENDEL:
Hétfőtől csütörtökig: 9-18-ig,
Hétfőtől csütörtökig
16-18 óráig
TELEFON: 271-0801
Péntek: 9-15-ig
1163 Bp. Sashalom, Datolya u. 20. (Saját parkoló)
Tömés, húzás, pótlás, fogsorok készítése, javítása egy helyen
Fogászati röntgenfelvételek készítése, ultrahangos fogkőeltávolítás

- GAZ - FŰTÉS SZAKÜZLET

Vasszerkezeti és gépészeti anyagok
Gázkészülékek, radiátorok, csövek
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

koagmetológus,
allergológns
és immunológus
szakorvos,
egyetemi adjunktus
* *• *
Rendel:
hétfő, csütörtök 17-1 9-ig
Bp. XVI. Mátyásföld,
Prodám u. 18.
Sürgős esetben
bejelentkezésre is
Tel: 407-2256

BUDAPEST BANK RT.
Rákosszentmihály! Fiókjának
ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

TISZTEL T UG YFEL UN K!
A lakosság részére bankunk teljeskörű szolgáltatást nyújt.
Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy október hónapban piacra került Budapest Befektetési Kártyánk.

Néhány rövid jellemzővel ismertetjük a megtakarítási lehetőségeket.

KF Forintbetétszámla

Lekötési időtől és összegtől függően évi kamata
22-28%. Lekötés nélküli, úgynevezett folyószámlára évi 13%-ot fizetünk. Erről az ügyfél
energia, biztosítási, hírlap, stb. költségeit és
díjait utaltathatja a szolgáltatók felé, s erre a
számlára érkező átutalásokat fogadhatja.

•s* Deviza betétek

A lakosság részére 4 különböző bankkártyát A bankfiók teljeskörű szolgáltatást nyújt, állami
ajánlunk, s ezek közül egy külföldi utazáskor garanciával az ÓBA szabályai szerint. A tájéhasználható, egy pedig lehetőséget nyújt adó- koztatóban szereplő kamatok 1995. november
hitel igénybevételére is.
8-i adatokat ismertetik.
Részletes felvilágosítást munkatársaink adnak.
ŐST Széfszolgáltatás
Különböző időtartamra, kapacitástól függően
bérelhető széf, biztonságos épületben helyezheti el értékeit.

Pénztári nyitvatartás

Forint
Deviza
hétfő, kedd,
szerda, csütörtök 8-14,50
8,30-14,20
péntek
8-12
8,30-12
ebédidő 12,50-13,20
Lakosság részére hétfőn és csütörtökön
hosszabbított nyitvatartással állunk rendelkezésre.

Több mint tízféle devizában fogadunk különbö- •s- Értékpapírokban megtakarítás
ző lekötési időre megtakarításokat. Lekötött be- Saját, biztonságos értékpapírjainkra elhelyezési
tétből történő felvétel esetén a maradó összeg időtartamtól függően évi 27-30% kamatot
tovább, változatlan feltételekkel kamatozik. La- fizetünk.
kossági valutakeretet kiszolgáljuk bankjegyben VÁLLALKOZÓ részére a magánszemélyként
igénybevehetőkön túl az alábbi szolgáltatásokat
vagy csekkben.
nyújtjuk:
^ Bankkártya tulajdonos
BB Rt. Rákosszentmihályi Fiók
- számlavezetés Ft-ban és devizában,
Bankunk ezen a piacon együtt szervezi a tulaj1162 Budapest, Rákosi u. 128.
donosi és elfogadói kört azért, hogy minél több - bankkártya belföldre, külföldre,
Telefon: 405-4208, 405-2670
helyen készpénz nélkül tudjon vásárolni. - megtakarítások elhelyezése,
Amennyiben készpénzre van szüksége, az épü- - pénztári órák után utcára nyíló trezorban
Tisztelettel:
befizethető a készpénz,
letben elhelyezett, utcára szolgáló automatából
Takács János
felveheti. A felvételig, illetve a szolgáltatások - külkereskedelmi ügyletek pénzügyi teljesítése,
igazgató
- utazási keretre kiszolgálás.
kiegyenlítéséig Önnek kamatozik.

Lapunkhoz az utóbbi időben
több „építészeti észrevétel" jutott
el, melynek rövid tisztázására
Bulik Istvánt, a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Építési Irodájának vezetőjét kértük fel.
- Egy telefonálónk azt panaszolta, hogy a Rákosi úton a háza
előtti kertben nem engedték egy
árusító pavilon felépítését.
Ugyanolyan pavilon áll viszont a
Csömöri út elején egy másik ház
kertjében. Előfordulhat ez?
- Az Országos Építési Szabályzat (OÉSZ) szerint a családi
ház előkertjébe árusító pavilon,
kiskereskedelmi bolt akkor helyezhető el, ha a benapozás, a

Családi házból üzlethelyiség
városképi szempontok, a védőtávolságok miatt nem emelhető ellene kifogás. A konkrét ügyet
nem ismerem, de a szabály értelmében a hivatalnak mérlegelési jogköre van, ezért lehet, hogy
ami az egyik háznál megfelel, a
.másiknál nem.
- Ez a mérlegelési jogkör nem
eredményezi az illetékes képviselő, vagy éppen a polgármester
beavatkozását?
- Képviselők, választott tisztségviselők a hivatali eljárásba
nem szólhatnak bele - ez a másodfokú felügyeletet ellátó Közigazgatási Hivatal határozott álláspontja. A képviselőtestület
esetleg rendeletet alkothat, ami
az OÉSZ-en belül további korlátozást jelenthet. De egyéb befolyásolási lehetőség nincs.

MÜNKflflLKflLMflSSÓGI
ÉS IDŐSZAKOS
SZŰRŐVIZSGÁLATOK
elvégzését vállalja a
F-E-SZ
Foglalkozásegészségügyi és
Háziorvosi Szolgálat
Bp. XVI. Margit u. 114.
(IKARUS Gyár
Üzemorvosi rendelő)
Tel: 1832-558 (9-14-ig)

A 89/1995. számú, VII. 14.
kormányrendelet
értelmében
alapszolgáltatás kiegészül laborés audiológiai vizsgálattal

MIT ÉS HOVA...

Építésügyi változások

százezres nagyságrendű bírságot fizetnek a fennmaradásért.
- Van olyan autószalon, ami
melléképületként épült s majdnem háromszor akkora, mint a
főépület.
- Az az ügy még nincs lezárva, de ott sem maradt el a bírságolás. A felsoroltakból is látszik,
hogy éppen ideje volt megváltoztatni az előírásokat.

- Akkor hát nem is érdemes dási engedély - a szabálytalan
ilyen ügyekben a képviselő után épületet minden esetben le kell
futkosni. De mit tehet az, aki eset- bontani.
leg elégedetlen a döntéssel?
- Viszont, mint hírlik, a szabá- Az elsőfokú döntés ellepi fel- lyos épülethez nem is kell engelebbezést lehet benyújtani a Köz- dély...
igazgatási Hivatalhoz, és ott - ha
- Ez azért nem így van. Az
- Egyáltalán mekkora épület
alaposnak találják az építtetők in- igaz, hogy megszűnt az építésépíthető
egy telken?
dokait - megváltoztathatják a rendészeti bírság, tehát nincs
A
beépítés
25 százalék a
döntésünket.
eszközünk azzal szemben, aki
- Ilyenkor persze jócskán el- engedély nélkül épít - egyébként 05-ös építési övezetben. Itt 1000
húzódhat a tervbe vett építkezés, engedélyezhető épüami akár meg is hiúsíthatja az letet! De használatba
üzleti szándékot... venni, telekkönyvezPersze olyan is van, tetni csak azt lehet,
%
aki nem pavilont épít, ami engedélyezett hanem az egész csa- tehát előbb-utóbb
ládi házat üzletté ala- meg kell kérni az enkítja, elsősorban a gedélyt. A hivatal
forgalmas főútvona- ilyen esetben nagyon
lak mentén. Ezt sza- alaposan megvizsbad?
gálja a felhúzott épü- Megint csak az let szabályosságát, Faltól-falig beépítve?
OÉSZ-t kell idéznem. nyilatkozatot kér a
A kerület lakóöveze- minőségről a felelős kivitelezőtől, négyzetméteres telek a legkitébe a lakosság alap- s ráadásul az eljárás is jóval drá- sebb - a kerületben viszont ennél
fokú ellátását biztosí- gább, mint az előzetes engedé- jóval kisebb telkek is vannak. A
tó üzletek létrehozása engedé- lyezés. Nem érdemes tehát kí- jogszabály ebben az esetben 5
lyezhető. Ha tehát egy üzletem- sérletezni, csak azt tanácsolha- százalék túlépítést tesz lehetővé,
ber vesz egy családi házat és azt tom.
tehát a 30 százalékot is elérheti
üzletté alakítja át, akkor azt en- Vannak akik ennek ellenére a beépítettség.
gedélyezni kell, ha egyébként „kísérleteznek"... Ha jól tudom,
- Van olyan vállalkozó is, aki
megfelel a feltételeknek.
építési engedély nélkül indult az
négy egymással szomszédos tel- A szomszédság ezt nem új kerületi telefonközpont építéket vásárolt meg, és most azon
mindig nézi jó szemmel... Ők mit se is.
épít egy igazán impozáns autótehetnek?
szalont.
Ezt lehet?
- Semmit.
A
jogszabály
csak a legki- Nem is fellebsebb telekméretet határozza
bezhetnek?
meg, a legnagyobbat nem. A tel- Ha az átalakítás
keket így természetesen lehet
engedélyköteles, akegyesíteni, és akkor a kialakult
kor azt éppen úgy
meg lehet fellebbezóriás telek 25 százaléka építhető
ni, minTminden építébe. Más esetben a képviselőtessi engedélyt. Új épütület a telek övezeti átsorolását
letnél
ugyancsak
változtatta meg és akkor sokkal
adott a fellebbezési
magasabb a beépíthetőség.
jog. De ez csak az Autószalon - négy telken
- Mit tegyen az, aki ipari jelleidőhúzásra alkalmas.
gű tevékenységre szeretne új
- Az egészen más dolog. Ne- Van olyan szomszéd, aki
épületet építeni?
már évek óta sikerrel akadályoz- kik volt elvi építési engedélyük,
- Annak a kerület ipari övezeza a Rákosi úton egy üzlet leiépí- és csak azért nem kérhettek vég- tében kell telek után néznie. Ilyen
tését... Sokan viszont azt gondol- leges engedélyt, mert sajnálato- található például az Ikarus körják, hogy nem is érdemes enge- san elhúzódott a földhivatali eljá- nyékén, vagy a Bökényföldi úton
délyt kérni, mert amit egyszer rás, és az épület alatti trület nem a Kártyagyár mellett. (F)
felépítenek, azt úgysem bontat- volt a nevükre írva.
ják le.
- Az embernek az az érzése,
- Az utóbbi időben igen jelen- hogy néhány telket „faltól-falig" JAVÍTÁS - GYÁRTÁS - KÖLCSÖNZÉS
tősen változtak az ezzel kapcso- beépítenek...
VÉTEL - ELADÁS
Bosch, Hilti, Kango gépek kölcsönzése
latos szabályok. Korábban hava- Ha az építkezés korábban
1163 Bp. Újszász u.31.
iami engedély nélkül vagy attól kezdődött, akkor arra a régi szaTel: 06-30-406-277
eltérően épült, akkor a bírságo- bály vonatkozik a fennmaradási

UTÁNFUTÓ SZERVIZ

lás mellett engedélyezhető volt a
fennmaradás, még akkor is, ha
az épület sértette az előírásokat.
Most már nem adható fennmara-

engedéllyel és az építésrendészeti bírsággal. A kívülállók persze nem tudhatják, hogy a szabálytalan épületek építtetői tíz és
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Október 22-én, 02 óra
V. L. (24) autójával a Pósa
Lajos utcán közlekedett a Gárda
utca felől a Gordonka utca felé.
A Pósa és a Gordonka utca kereszteződésében nem adott elsőbbséget a jobbról érkező Cs. I.
gépkocsijának és összeütköztek.
V. L. zúzódásokkal, a vétlen vezető és utasa súlyos fej és mellkasi sérülésekkel került kórházba.

Október 23-án, 13 óra 10 perc
T. l. (19) személygépkocsijával a Batthyány utcán haladt a
Rákosi út felé. A kereszteződésbe az „Állj! Elsőbbségadás kötelező!" jelzőtáblát figyelmen kívül
hagyva hajtott be L. J. autója elé.
Az ütközéstől a vétlen autós és
utasa fej és lábsérülésekkel került a MÁV kórházba. Az anyagi
kár 850.000 Ft.

Október 23-án, 20 óra 45 perc
Az ismeretlen személy által
vezetett DOP-40 vagy DOP-49
frsz-ú gépkocsi az Ostoros úton
haladt a Szlovák út felé. Haladása során előzte S. P. (71) autóját,
eközben hátsó lökhárítója sarkával nekiütközött annak bal első
sárvédőjének. A veszélyes manőver után a helyszínt elhagyta.

Helyi közlekedési balesetek
szerinti bal oldalra, majd a jobb
oldali árokban kötött ki. Utasa, a
négy éves K. E. könnyű sérülést
szenvedett, a kocsiban 50.000 Ft
a kár.

November 3-án, 17 óra
F. J. (48) gépkocsival a Vidámvásár utca felől a Foszlány utca
felé haladt a Szabadföld úton. A
cinkotai HÉV megálló magasságában elütötte K. J. (58) gyalogost, aki balról jobbra akart átmenni az úttesten és a szemközti
forgalom takarásából lépett ki.
Súlyos sérülést szenvedett.

November 3-án, 17 óra 20 perc
Z. Gy. (18) motorkerékpárjával egy, az úttesten lévő szemetes konténernek ütközött és súlyosan megsérült a Farkashalom
és a Zsenge utca kereszteződésében.

November 3-án, 18 óra 35 perc
Súlyos sérülést szenvedett Zs.
B. (13) gyalogos. A gyerek a
Rákosi út és a Batthyány utca
kereszteződésében akart az
úton áthaladni és egy autó elütötte.

Október 28-án, 17 óra 25 perc

November 3-án, 19 óra 30 perc

K. F. (32) ittasan vezette Wartburgját a Csömöri úton. A 179.
szám előtt áttért a menetirány

Súlyosan megsérült egy kb.
55-60 éves, iratokkal nem rendelkező gyalogos a Veres Péter

BALESETET OKOZ A ZEBRA?
A Hermán Ottó Általános Iskola Iskolaszéke tavaly fordult az
illetékesekhez azzal a kéréssel, hogy létesítsenek gyalogátkelőhelyet
a Rákosi úton (a Gelléri Andor Endre utcánál), a gyógyszertár és az
élelmiszer üzlet között, hogy az iskolába erről közlekedő gyerekek
biztonságban legyenek. A .Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Forgalomszervezési Alosztálya elutasította a kérést többek között azzal a
fura indoklással, hogy a kijelölt gyalogátkelőhely a gyalogosokban
„hamis biztonságérzetet kelt, ezért veszélyes.
Az iskola nem fogadta el az elutasítást, fellebbezett, ezért nemrég
újabb „bejárást" (szemlét) tartottak, melyen megjelentek a Fővárosi
Közlekedési Ügyosztály, Közterületfenntartó Vállalat, Közlekedési
Felügyelet, a kerületi Mélyépítési Csoport képviselői és Pintér Illés,
az Iskolaszék elnöke. Tudni kell, hogy a kereszteződésnél a patikán
és a bolton kívül italbolt, gyógynövénybolt, cipőbolt is működik, és az
előzetes szakértői felmérés szerint a Rákosi úton ebben a térségben
a közúti gépjárművek követési ideje fél 8 és 3/4 8 között - amikor a
gyerekek jellemzően iskolába mennek -3 perc, 15 másodperc.
Az újabb elutasítás valószínű, mert a szakemberek helyszíni
véleménye „zanzásítva" a következő volt: gyér a gyalogosforgalom.
A túl sok zebra hatástalanítja egymást (vagyis a gépkocsivezetők
annyira hozzászoknak, hogy nem veszik figyelembe. Egyébként a
legközelebbi két átkelőhely a József utcánál és a Batthyány utcánál
van, egymástól 860 méterre). A felfestett zebra állítólag csak balesetet okozna, mivel a gyerekben hamis, biztonságérzetei kelt, azt hiszi
ott nem érheti baj, ezért könnyen elüthetik a gyorshajtók; messze van
az iskola; zebrára meg amúgy sincs pénz...
Az Iskolaszék az esetleges újabb hivatalos elutasítás esetén sem
nyugszik bele a kudarcba; a sajtó nyilvánosságához fordulnak. (Tóth)

út és a Lándzsa út kereszteződésénél lévő zebrán, amikor a piros
jelzés ellenére akart az úton átmenni és egy gépkocsi elütötte.

November 4-én, 07 óra 55 perc
E. A. (76) gyalogos a Bökényföldi út-Hunyadvár utca kereszteződésében kelt át az úttesten és
egy balról jövő személyautó elütötte. A mentő koponyasérüléssel vitte kórházba.

November 4-én, 15 óra 40 perc
F. T. (33) ittasan vezette autóját a Csömöri úton a Gvadányi út
felől a Szlovák út irányába: A
József utcai kereszteződésben
elütötte a jobbról-balr-a az úttesten átkelő K. E. (76) gyalogost,
akit medencecsonttöréssel, vittek
a KoltÓiba.

November 5-én, 12 óra
K. M. (23) autójával ál Pálya
utcában haladt a Baross utca felől a Templom u. irányába. A
Csömöri úti kereszteződéshez
érve figyelmen kívül hagyta a
STOP-táblát ;és összeütközött a
neki balról jövő teherautónak. A
figyelmetlen vezető könnyebben
megsérült,^ az anyagi kár
600.000 Ft..

November 5>m,
Sz. A. (20) személyautójával a
Rákosi úton közlekedett alános
utca irányába a Mátyás; kirá^-üt
felől. A 196. szám előtt, egy útbontásnál lévő, f eldőlt osztaprnK
att áttért a menetirány szerirrtifeal
oldalra és ott frontálisait ütközött
egy szabályosan jövő autóval; £z.
utóbbi vezetője; könnyű sérülést

szenvedett, az autók kára félmillió forint.

November 6-án, 19 óra 15 perc
G. L. M. (38) gyalogos figyelmetlenül lépett az úttestre a Mészáros József utca 6. szám előtt
és egy személyautó elütötte. A
súlyosan sérült gyalogost a Honvéd Kórházba szállították.

November 8-án, 05 óra 45 perc
Sz. L. (55) autójával a Rákosi
úton haladt .a Batthyány utca irányából a Nádor utca felé. Haladása során a Kossuth Lajos utca
környezetében - a mentőorvos
véleménye szerint - infarktust
kapott és vezetés közben elhunyt. A jármű áttért a menetirány szerinti bal oldalra, felhajtott a szilárd burkolat-nélküB járdára és ott egy villanyoszlopnak
ütközött.

November8-án, 13 óra 25 perc
G. M. (23) gépkocsival a Veres
Péter út 93. szám előtt balra
szándékozott bekanyarodni a
parkolóba, amikor összeütközött
a vele-azonos irányban haladó,
őt előzni szándékozó J. J. (25)
motorkerékpárossal. A motoros
az ütközéstől nekivágódott egy
parkoló személyautónak és súlyosan megsérült. A járművekben 60.000 Ft kár esett.
Összeállította: Tóth János István

Hfl fUJTÓT 0K0R

cserélni, eladni vagy vásárolni,
keresse (el
AUTÓ-GÁBOR-t
XVI. József u. 57.
UDVARIAS KISZOLGÁLÁS,
KORREKT ÁRAK!
H-P: 9-47: Szó: 9-12
Tel: 06-30-507-428

FELHÍVÁS
ELŐMINŐSÍTÉSI PÁLYÁZATRA
A XVI. kerületi IFÜR
az 1996. évi felújítási, karbantartási munkák
kivitelezésére
ELŐMINŐSÍTÉSI PÁLYÁZATOT HIRDET
az alábbi szakmákban:

kőműves, burkoló, festő-mázoló,
víz-gáz-fűtésszerelő, villanyszerelő,
épüiet-és bútorasztalos, épületlakatos, tetőfedő, ács
Az előminősítésen kiválasztott vállalkozók
meghívásos versenytárgyaláson
nyerhetik el a: munkákat.
Az előminősítési pályázat dokumentációja díjtalan,
Átvehetők XVfc kerületi IFÖFFraflszaM részlegénél
1995 december 5* icj;
hétfőtől csütörtőtctg^-ts óráig

Három korcs kutya harsány
ugatása fogadja a tudósítót a
Szlovák út menti bódételken. Pár
perc után nyílik a félig szétrozsdált Robur-kaszni hátsó ajtaja,
előkászálódik Miklós, s beljebb
invitálja a váratlan látogatót. Nem
mentegetőzik, hogy kicsit nagy a
„széjjelség" - itt a rendrakáshoz
dolgos kezeknek is hosszú hetekre lenne szüksége...

A lejtő végén

BÓDÉ-RIPORT

A társadalmi egyenlőtlenségek fokozódásának időszakában az
egyre lejjebb csúszók aggódva teszik fel a kérdést: meddig? Ezt
továbbgondolva látogattunk el a Szlovák út 29/B. alatti bódéba,
ahol a hajléktalanság határán él néhány kerületi lakótársunk.

Barnás lében rengeteg csikk
A Robur belsejében meglepően kellemes meleg van. A helyiség közepén testes vaskályha
áll, füstcsöve hosszan elnyúlva
halad odabenn, s az egykori tetőablakon bújik ki a szabadba,
valami förtelmes büdös füstöt pipálva.
Miklós személyes élettere a
néhai vezetőfülke felé esik. Az
egykor jobb napokat látott ágyon
hatalmas mennyiségű ágynemű,
mellette asztal, telezsúfolva a
legkülönbözőbb tárgyakkal. A piciny ablak előtt törött széken áll
a lavór, benne kevés barnás lében rengeteg csikk úszkál. A
kályha mellett jókora hegyben áll

A dróthálóval bekerített porta
az államosítás előtt bulgárkertészek tulajdona volt. Tizenkét éve
egy bolgár asszony úgy hallotta,
hogy vissza fogják kapni egykori
földjüket, s a környéken kőműves
munkát végző Miklóst megkérte
arra, hogy telepedjen le a leendő
birtoka szélén. Szerzett egy
Robur-kasznit is, ahová Miklós beköltözött. A várt földosztásból aztán nem lett semmi,
a terület a fővárosi fejlesztési
térképeken erdőként lett besorolva - az asszony meg elment időközben Bulgáriába.
Miklósnak
nemsokára
szomszédja akadt - pár méterrel odébb egy Niva-kaszniban egy sorstárs tengette
napjait. Sajnos valami adósságba keveredett, s a hitelező
bosszúból felgyújtotta a Nivát.
A sorstárs azóta lakik a régi
szentmihályi temető egyik
kriptájában - azt legalább
Miklós személyes élettere. Köz
nem lehet felgyújtani. Miklós
pont a fűtés
azután odafogadta Barnát lavalami kötöttáru-hulladék - ez
kótársnak a hátsó sufniba, kicsit
táplálja a kályha büdös tüzet,
arrébb pedig ketten is laktak egy
amely nemcsak átmelegíti a didergő lelkeket, hanem lehetősé- nagy-előtetős, földbe vájt odúget teremt a főzésre is. A kályhán ban. Ez a lakóhely momentán
túl néhány zsíros serpenyő, s üres, de néhányan már beígértársaságukban melegszik Barna, keztek, s állítólag hoznak maguka Robur túloldalához ácsolt sufni kal egy kályhát is, ami nagyban
lakója.
javítja a hely komfortját.

KERÍTÉS

Profi

KERÍTÉSMEZŐK HAIDEKKER RÁCSBÓL
Hagyományos Haidekker hullámfonatból készült
klasszikus és modern vonalú kapuk, kerítéselemek,
korlátelemek, térelválasztók, egyedi méretre
Bp. XVI. Szénás u. 124. (a Csömöri út felől)
Telefon: 405-22-72, 06-20-342-616

Himbálódzó patika

szárnyat, kenyeret és zsírt kell
venniük - ez a menü hónapszámra. A Diana sósborszesz
pótolja a vitamint, melegíti a testet, s alkalmas a „ház körüli javításokban szerzett sebek fertőtlenítésére is.

Az udvar dísze
Nagyon nagy gond a kályhacsövek beszerzése. Az intenzív
tüzelés zabálja a csöveket, a porta körül több mint félszáz átégett
kályhacső található. Lomtalanításkor lehet a cső-utánpótlást beszerezni, s ilyenkor egyéb hasznos alkalmatosságokra is szer
tehető. Az udvar dísze egy kiváló
állapotú kukoricadaráló: Miklós
ezen készítette az eleséget a
csirkéinek, míg azokat ki nem
nyuvasztották a korcsok.
Barna személyiség jogait védve nem kívánt felvételen az újságban szerepelni. Kár, mert lakóhelye, a Robur túloldalához
barkácsolt sufni példás rendszeretetről árulkodik. Ágyán a
pokróc elsimítva, a sok-sok paplan sarkosra hajtva, az asztalon

Bár Miklós egész életében becsülettel dolgozott - tíz év katonáskodása idején a főhadnagyságig vitte-a nyugdíját mégsem
tudta elintézni, mert nem volt képes utánajárnia szükséges papíroknak, (gy 67 évesen most
7800 forint szociális segélyből
él, amit minden hónapban >
„házhoz" visz a postás. Barna '
rokkantnyugdíjas - fél tüdeje
hiányzik, két újjá csonkolt, két
csigolyája törés után összenőtt, ő 8730 forint nyugdíjat
kap havonta. Orvosi ellátásuk
megoldott, gyógyszer is van
bőven, Miklós ágya fölött jókora szatyorban himbálódzik a
Robur mennyezetéről lelógó
házipatika.
A lakótársak napjai az életfenntartáshoz szükséges tennivalókkallelnek. Mióta leszerelték a Szlovák úton a közeli
közkutat, elég messze kell el- Földalatti lakhely nagy előtetővel.
járniuk vízért. A tüzeléshez Néhányan már beígérkeztek
használatos kötöttáru-hulladék két árpádföldi kötőüzemből
való - ott még örülnek is, hogy
nem kell bajlódni az interlock által
levágott pulóverszéllel. (Egyéb
tüzelőre nem telik, Barna elszörnyedve veti össze nyugdíját a
Tüzép szénáraival.) Nagy feladat
az olcsó bevásárlás. Farhátat,

NYÍLÁSZÁRÓSZERVIZ

Q Nyílászárók felújítása,
átalakítása
üTökéletesített szigetelés
Q Falbontás nélküli ablakcserék
ü Erkélybeépítések hőszigeteléssel, fából
Tel: 06-20-346-071,180-57-07
Lakás: 409-1378 1162 Hámfa u. 5.
KELEMEN
.

tisztálkodó szerek szép rendben,
mellette újságok, a földön (tényleg a földön) vastag szőnyeg.
Csak fűtés nincs a sufniban, ami
ilyenkor már tud hiányozni. Barna esténként Miklós kályhájánál
melegszik át az éjszakára, majd
kisiet a sufniba, fejére húzza a
sok-sok paplant, és így alszik
reggelig.
A lakótársak amúgy elégedettek. A tudósítót csak arra kérték,
tolmácsolja az Önkormányzatnak: nagyon várják a karácsonyi
élelmiszer-csomagot, mert januárban csak 20-án jön a postás...
Ferenci Zoltán

5 HELYI
$ HÍREK

A novemberi első képviselőtestületi ülésen végképp bebizonyosodott: a XVI. kerületben az MDFKDNP-FKGP-MIÉP-koalíció együttműködik az MSZP-vel - noha ezt
korábban mindkét frakció cáfolni
próbálta. Az összefogás dicséretes
is volna, ha a kerület fejlesztését,
a lakosság minél jobb szolgálatát
célozná; de sajnos a pártfrakciók
megegyezése pusztán a pozíciók
egymás közötti elvtelen osztogatásában jelenik meg... Bentoszkópunkat ezúttal a fővárosi küldött
megválasztásának mocsarába
süllyesztettük le.

Az 1990-es önkormányzati
törvény szerint a kerületeknek
joga volt egy-egy fővárosi képviselőt delegálni a Fővárosi Közgyűlésbe. Ezt a tisztet négy évig
Vég Gábor (SZDSZ) töltötte be,
aki működésével nem tudta beírni nevét kerületünk történelmébe
- ugyanis nem a XVI. kerületet
képviselte a Fővárosi Közgyűlésben, hanem valahogy fordítva...

Hiába volt SZDSZ-Fid esz-többség nálunk, az SZDSZ-es Vég
feltűnően fővárospárti indítványait lokálpatriótaként rendre leszavazták (ilyen volt például az a
kedves javaslata, hogy a volt
szovjet lakások nagy többségét a
kerület egyszeri bérlőkijelölési
jog ellenében engedje át a fővárosnak...). Vég Gábor mindenesetre nem járt rosszul: ügyködését az SZDSZ a fővárosi pártlistán befutó hellyel jutalmazta,
így most is fővárosi képviselő,
bizottsági elnök-ebben a ciklusban már nem is gondol a XVI.
kerületre.

Ml tartott egy évig
Az 1994-es törvénymódosítással a kerületek elvesztették a
fővárosi képviselő állításának
jogát: csak küldöttet választhatnak, aki a közgyűlésben tanácskozási joggal bír, de nem szavazhat. A közgyűlés a kerületi küldöttek testületének kollektív jogo-

Leváltották o Kisgozda-elnököt
Nagy balhé volt a kerületi Kisgazdáknál -jutott el a hír november közepén a szerkesztőségbe.
Az események után érdeklődve
megtudtuk, hogy leváltották elnöki tisztéből Ebneth Frigyest (aki
önkormányzati képviselőként a
többségi frakció vezetője), és új
elnököt neveztek ki Melegh Géza
személyében.
A viharos leváltáshoz nem elsősorban az vezetett, hogy a kisgazdákat megosztotta a szocialista fővárosi küldött megválasztása, hanem az elnök bérbeadási
manővere, amellyel a helyi kisgazda-székház alagsorába fogadta a kereskedelmi tevékenységet is végző Etele Szövetséget. Erről az elnökön kívül senki
nem tudott, s már előre érezhető
volt a vihar.
Ebneth viszont mindenáron
szeretett volna elnök maradni,
ezért az ominózus taggyűlésre
hozott magával pár tucat támogatót, akik sebtiben be is léptek a
kisgazdapártba. Csak arról feledkezett meg a nagy szervező,
hogy az alapszabály értelmében
a frissen felvett tagok nem szavazhatnak. Az ekörül kibontakozott vitában tekintélyes bakot lőtt
az elnök - kibújt belőle valami
mélyen rejtőző kommunista. A vitatkozás hevében ezt találta
mondani a szervezet titkárának:
Sipos ELVTÁRS, hallgasson,
magának nem adtam szót.
(Hozzáértők szerint aki önkéntelenül ilyet mond, az biztosan gya-

korolta az átkosban az elvtársi
vitavezetést.)
Mindez persze csak epizód,
ugyanis röviddel ezután Ebneth
a támogatóival együtt távozott, az
ottmaradt tagság viszont simán
leváltotta az elnöki posztról. Az
újonnan megválasztott Melegh
Géza helyettesei Szűr Imre és
Gubán György lettek, titkár Sipos
Árpád, titkárhelyettes Tóth László. Az új vezetés feltett szándék,
hogy Ebneth Frigyessel „elbeszélgessen'^ továbbiakról. (F)

Hogyan állított szocialista küldöttet
kát adott: a küldöttek többségének joga van napirendi pontot
állítani a közgyűlés ülésére, és a
többségi vélemény az egyszerű
tanácskozási jognál súlyosabban
esik a latba. Ezeket a jogokat *a
főváros már menet közben adta
meg; ezért több MSZP-SZDSZes túlsúlyú kerület jobboldali küldöttet állított, mert ezt a pozíciót
jelentéktelennek tartották - és a
politikai kultúra része, hogy az
ellenzéknek is kell valamilyen
tisztséget adni. így a küldötti testületben enyhe jobboldali többség alakult ki, amely már nem
tetszett az MSZP-SZDSZ-es fővárosnak. Érthető hát, hogy a
még be nem töltött XVI. kerületi
küldötti hely megszerzése milyen
fontos volt a baloldalnak.
Az iá megér egy misét, hogy
miért tartott majdnem egy évig,
míg a kérdés a XVI. kerületben
napirendre került, és miért volt a
XVI. kerület ennyi ideig fővárosi
képviselet nélkül? Az MDF-koalícióban először felmerült az a
gondolat, hogy a képviselőtestületből kimaradt Hargitai István (az
MDF által alapított Öt faluért alapítvány elnöke, a kerületi Fórum
felelős kiadója, az önkormányzati
tulajdonú építőipari kft. igazgatóhelyettese) kapja ezt a pozíciót,
de a koalíció ebben nem volt elég
egységes (a kisgazdák már nem
akarták elviselni, hogy a polgármesteri és alpolgármesteri poszt
mellett ezt is az MDF tartsa meg),
ezért nem is terjesztették be a

javaslatot. Aztán felmerült az
SZDSZ-es Erdélyi László neve
is, de az SZDSZ súlyos kerületi
veresége után neki nem maradt
politikai súlya - a két szem
SZDSZ-képviselőnek senki sem
akart igazán ilyen tisztséget átadni.

Lebegtetett vizsgálat
Az MSZP lassan egy éve lojális az MDF-koalícióhoz (bár ezt
mindketten „konstruktív ellenzékiségnek" nevezik), mert Lacsny
Balázs alpolgármesterré választásakor valami ígéretet kaptak
Kovács Attila polgármestertől: ha
a képviselők jobban megismerik
egymást, és a munkában kialakul
az összhang, akkor szó lehet
újabb (értsd: szocialista) alpolgármesterről. Az ősszel az
MSZP-frakció burkoltan figyelmeztette az MDF-koalíciót: itt az
ideje az ígéret beváltásának. A
figyelmeztetés eszköze az l FÜR
„ügye" volt, melyet az MSZP váratlan keménységgel kezdett
vizsgálni (az ügyet azóta is függőben tartják), és érzékeltették,
hogy a vezetés ellen is felhozhatják az IFÜR működésének viszszásságait.
Az alpolgármesterség mégsem került napirendre: a KovácsLacsny kettős joggal tartott attól,
hogy a képzett és közigazgatásban gyakorlott volt tanácselnök,
Szabó Imre (MSZP) a hatalomba
visszakerülve egyhamar a fejükre nő. A koalíció markánsabban

Ünnepeljen velünk!
Árkedvezményes karácsonyi akció.

Öt éves a Porsche Hungária! Szeretnénk, ha ez a karácsony mindenki számára emlékezetes maradna, ezért a Porsche Hungária és márkakereskedésünk összeállított egy kedvezményekkel teli csomagot, amiben mindenki találhat kedvére valót.
Akciós típusok
Póló 45*
Golf 1,6 CL
Rabbit
Vento 1.6 Business"
Golf Variant 1.4 CL
Golf Variant 1.9 D

Akciós ár

Árkedvezmény (a listaárból)

1.596.000
2.767.000.
2.120.000.
2.989.000.
2.393.000
2.697.000

Transporter Profit
Transporter Joker
*A Póló 55 és 75 modellek is ekciós árekon vásárolhatók meg.
••A Business többletfelszereltség: magasságában állítható vezetőülés,
hóvédó Üvegezés, hátsó fejtámlák

Akciós áraink december 11-ig érvényesek, a raktárkészlet erejéig.

Hollárautó Kft. iei =405^0-14

Bp. XVI. Körvasút sor 8.

405-57-08

Volkswagen.
Biztos lehet benne.

a keresztény-nemzeti koalíció?
jobboldali pártjai (MIÉP, FKGP)
pedig országos elvi szempontok
miatt nem támogathatják az
MSZP-nek adandó alpolgármesterséget. Az MDF nem vállalhatta
el a nyílt szakítást szövetségeseivel és az új koalíciót az MSZPvel...

Megsértődött támogatók
Kézenfekvő volt hát a megoldás: a szocialisták lojalitásáért a
fővárosi küldötti tisztet kell adni.
Az MDF-koalíciós frakció szokásos politikai ügyetlenségével járt
el. Senkivel sem egyeztettek,
csak az MSZP-vel (a két frakció
összesen 19 képviselőből áll, és
csak 15 szavazat kell). Simon
Ferenc képviselő, a kerületi MDF
elnöke terjesztette elő a javaslatot, Kocsis László (MSZP) legyen
a küldött. Az egyeztetés elmaradása miatt a frakciókon kívüli, de
általában az MDF-koalíciót támogató képviselők joggal sértődtek
meg. A koalíció mellől már korábban ellépő Pratzner Győzőn (Ingatlantulajdonosok) kívül Takács
László (Köztársaság Párt) és Kovács Raymund (Fidesz) képviselők is elítélték a Simon-féle zárt

Világítástechnikai
Szaküzlet

HALOGÉN-KOMPAKT
fénycsöves rendszerek
SPOTOK
Hagyományos lámpatestek
Kerti világítás tervezése
Sodronyos-sínes rendszerek

TERVEZÉS -KIVITELEZÉS
1161 Bp. Rákosi út 103.
Tel: 06-60-345-552
Nyitva H-P: 9-17, Szó: 9-13

ajtók mögötti kabinetpolitikát, és
a szavazás előtt Csepcsányi Gázéval (SZDSZ) együtt kivonultak
a teremből.
Az ellenzéki Egyesület a XVI.
Kerületért képviselői (Treer és
Büki) bent maradtak, de ebben
nem volt köszönet: felhánytorgatták, hogy az MDF-koalíció a választási kampányban kommunista veszélyről handabandázott,
aztán most választóit becsapva
szégyenszemre sayaf maguk tolják előre (többségük ellenére) a
kisebbségi MSZP-t... Hozzászólásukban felsorolták, hogy Kocsis László a kerületi Ipartestület
igazgatója, a gazdasági kamarák
megbízott képviselője, fényképész vállalkozó, két bizottság
tagja, levelező joghallgató Szegeden, és nemrég még a kerületi
MSZP elnöke is volt (mostani
párttisztségéről nem nyilatkozott), ezért senki sem hiheti, hogy
végig fogja ülni a Fővárosi Közgyűlés egésznapos üléseit. Kifogásolták, hogy az MDF-koalíció
és az MSZP gátlástalanul és elvtelenül osztogatja egymás között
a tisztségeket, miközben az önkormányzat működése akadozik.
Az MSZP képviselői alig szóltak hozzá, taktikusan hagyták,
hogy kénytelen kelletlen az MDFes Simon Ferenc védje meg Kocsist, aki azzal érvelt, hogy ez a
választás a kerület érdeke, mert
hátha Kocsis többet érhet el az
MSZP-SZDSZ-es közgyűlésben.
Simon addig ment, hogy közölte:
az MSZP képviselői nem kommunisták, hiszen fiatalok, velük
együtt lehet működni... Kérdés
persze az, hogy ezt a választási
kampány idején miért nem tudták. Ha továbbgondoljuk Simon
érvelését, miszerint a szocialista
küldött jobban ki tudja kaparni a
fővárosban a gesztenyét a kerü-
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régi üveget, porcelánt, órát
fa és fém dísztárgyakat, festményt,
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(hajlítottat is), ülő- és szalongarnítúrát,
hangszereket.
Bp. XVI. Rákosi út 103.
(a Szivárvány mellett)
Nyitva: hétfőtől péntekig 10-16-ig

létnek, akkor tán az lenne a leghelyesebb, ha valamennyi nemszocialista képviselő lemond, és
szocit kampányol a helyére, mert
ők így biztosan többet tudnának
kiharcolni a fővárosban a kerületnek...

Ki szavazott
Végül Kocsist éppen 15 szavazattal választották meg: a teremben lévő 19 képviselőből
Treer és Büki ellene szavazott.
Az MDF-koalícióból és az MSZPből egy ellenszavazat és egy tartózkodás gyűlt össze - ez azért
érdekes, mert a három FKGP(Ebneth Frigyes, Molnár János,
Szűr Imre) és az egy MIÉP-képviselő (Dr. Raisz Miklós) egya-

ránt jelen volt, így négyük közül
legalább ketten Kocsisra szavaztak...Az MDF-koalícióból jelen
volt még: Kovács Attila, Lacsny
Balázs, Gilyén Ince, Simon Ferenc, Szemler István, Kaszás
Gábor (MDF), és Nagy Imre,
Gáspár József (KDNP).
Bentoszkóp
(A cikk elkészülte után kereste meg szerkesztőségünket
a szavazással kapcsolatosan
SZŰR IMRE, és kérte, adjuk
közre: Ő NEM SZAVAZOTT A
SZOCIALISTA KOCSISRA, Ebneth és Molnár frakciótársa viszont igen. Ebben az esetben
a tartózkodás Raisz képviselőé, tehát minden stimmel.)

Feloszlatták a kerületi SZDSZ-szervezetet
A Szabad Demokraták Szövetsége Országos Tanácsa november 19-i döntésével feloszlatta a XVI. kerületi SZDSZ-szervezetet, és új tagok felvételére három fős bizottságot hozott létre.
A ritka döntés hátteréről Csepcsányi Gézát, a szervezet volt
ügyvivőjét, az SZDSZ Mérleg utcai központjának (volt) alkalmazottját, a kerületi szervezet egyik
alapítóját kérdeztük.
Mint megtudtuk, a bajok még
1990-ig nyúlnak vissza. Az akkor
még harsányan kommunistaellenes retorikája SZDSZ-be tucatjával jelentkeztek hasonló érzelmű
tagok a kerületben. Az országgyűlési választás finisében derült
ki, hogy a szervezet akkori képviselőjelöltje, Vég Gábor családi
szálakkal kötődik az ország legsötétebb diktatúrájához, a Rákosi -korszakhoz. (Édesapja, Vég
Béla Rákosi kiemelten fontos
embere volt - amint erről lapunkban annak idején olvashattak is.)
Vég Gábor soha nem rejtette véka alá szülei múltját, atagság egy
része azonban nem tudta őt érzelmileg elfogadni..
A vesztes 90-es választásokon ennek nem is volt túl nagy
jelentőssége, de a Vég-párti és
Vég-ellenes indulatok éveken át
feszültséget okoztak a helyi
SZDSZ-szervezetben. A 94-es
parlamenti választásokon különös körülmények között ismét
Vég Gábor lett a helyi SZDSZ-es
képviselőjelölt (Treer András ekkor távozott a szervezetből), s az
ismételt vereségbe részben közrejátszott az is, hogy ellenzői
most már tényleg nem támogatták a kampányát.

A múlt év végi önkormányzati
választásokon végleg kettészakadt a szervezet. A két tábor
külön állított jelölteket, pártlistákat, s a polgármester-jelölt kiválasztása kész kaland volt. (A döntések annak megfelelően születtek, hogy a gyűlésekre éppr>n
melyik tábornak sikerült több embert toborozni.) Az utolsó pillanatig folytak a tárgyalások az egység megteremtéséről, majd a
Vég-párti tábor váratlanul minden jelöltjót visszaléptette, s ellenfeleik nem tudtak megfelelő
számú jelöltet állítani a kerületben.
Ennek eredménye az lett,
hogy a választásokon a kerületi
SZDSZ a főváros legrosszabb
eredményét hozta, összesen két
képviselőt tudtak (listáról) az Önkormányzatba bejuttatni. A másik
tábor képviselői - Csepcsányi
Géza szerint - szorgosan bejártak a Mérleg utcába, s addig szították ellenük a hangulatot, amíg
meg nem született a feloszlatást
kimondó döntés. Miután az
SZDSZ-ben minden tag valamelyik helyi szervezethez köteles
tartozni, ez kollektív kizárást jelent, amire addig csak Győrben
volt példa. A tagfelvételi bizottság
az újonnan jelentkező tagokat
megszűrheti, s hogy ennek eredményeként milyen lesz az új
SZDSZ-szervezet arculata, az
aligha kétséges: A tagfelvételi bizottság két tagja nem helyi ember, a harmadik pedig a rivális
(Vég-párti) fáöortagja. (F)
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Rákosszentmihály-Sashalmi
Református Egyház
Adakozás
Nagy élményt jelentett a november 5-i istentiszteleten a Városligeti fasori Református Általános Iskola 30 növendékének
énekes-verses bemutatkozása.
Boldogan adakoztunk támogatásukra. Ugyanígy tettünk a november 19-i családi istentiszteletünkön, amikor a most épülő rákoskeresztúri templom javára
perselyeztünk.

Karácsonyi előkészületek
December 3-án délután a fiatal
házasok összejövetelét tartjuk,
10-én új tisztségviselőket választunk. December 12-től 50 csomagot készítünk a betegek, idősek,
magányosok részére. Ekkor már
- a tervek szerint - nagyban folynak majd az előkészületek a 23-i,
délután 4 órai gyermek és ifjúsági
karácsonyfa ünnepélyre. Ebből
kap majd ízelítőt a gyülekezet
a 24-1 vasárnapi családi istentiszteleten.

Mátyásföldi Református Egyház
Adventi esték: november 27e és december 2. között esténként 6 óra kezdettel a mátyásföldi
templomban. Az istentiszteleteket teológus hallgatók tartják.
December 17-én délután 5
órakor Karácsonyi ünnepély a
mátyásföldi templomban.

Cinkotai Baptista gyülekezet
Istentiszteletek rendje: Vasárnap negyed 10-kor imaóra,
10 órakor istentisztelet, negyed
4-kor istentisztelet. Szerdán 18
órakor istentisztelet. Pénteken
18-kor ifjúsági bibliaóra. Hétfőn
18-kor férfi imaóra.

Rákosszentmihályi Római
Katolikus plébánia
Megemlékezés
a régi temetőben
November 1-én délután négy
órakor közös imádságra és megemlékezésre került sor a rákosszentmihályi öreg temetőben.
PratznerGyörgyképviselő úr nyitotta meg a megemlékezést emlékezve azokra, akik sok esetben
jeltelenül pihennek a megszentelt
földben. Megemlékezett azokról
a kiemelkedő egyéniségekről és
szerény polgárainkról, akik Rákosszentmihály fejlesztésén
munkálkodtak. Először Fülöp De-
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EGYHÁZI
zső plébános úr mondott imát az
elhunytak hamvai fölött. Közösen
mondták el a résztvevők az Úr
imádságát; a Miatyánkot. Ezután
Pánczél Tivadar református
lelkész, majd Karner Ágoston
evangélikus tiszteletes úr mondtak szentbeszédet. Mindannyiunk akik jelen voltunk, azzal a
reménnyel hagytuk el temetőnket, hogy nemsokára gondoskodnak arról: méltó rendezettségben pihenhessenek elhunyt
szeretteink.

Olasz énekkar
Mindenszentek estéjén meglátogatta templomunkat Fermo
olasz város katolikus egyházi
énekkara. Csupán azért jöttek,
hogy részt vegyenek a szentmisén. Énekkaruk színvonalas működése meghatotta híveinket.
Meghívtak bennünket jövő nyárra, hogy mi is látogassuk meg
hazájukat énekkarunkkal. Ha a
Jóisten segít és összefogásunk
eredményes lesz, talán valóra is
válik ez a szép terv.
November18-án 2-6 óráig, 19én 10 órától Szent-Erzsébet nap
alkalmával Caritas napot tartottunk.
Rákosszentmihályi
Evangélikus Egyház

Csendesnap
A gyülekezet ifjúsága és a hittanos gyermekeink november 45-én Börönte Márta s.lelkész vezetésével Piliscsabán, az Egyház egyik konferencia központjában kétnapos csendesnapon vettek részt. November 26-án, az
egyházi esztendő utolsó vasárnapján családi istentiszteletet
tartunk. Igét hirdet: Börönte Márta segédlelkész. Utána a gyülekezeti teremben videó-vetítést
tartunk a piliscsabai csendesnapok eseményeiről. Erre az alkalomra mindenkit szeretettel várunk. (A film időtartama kb. 45
perc).

Advent vasárnapja
és Adventi levél
December 3-án, Advent vasárnapján az istentisztelet keretében úrvacsoraosztást tartunk.
A gyülekezet ebben az esztendőben is kiadja a már rendszeressé váló ADVENTI LEVÉLt, a gyülekezet életéről. Ezt a
gyülekezeti tájékoztatót minden
kedves Hittestvérünk postán fog-
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munkálatokban. Szintén az új
épületben folytatódik a felnőttek
katekézise, amely a ház átadása
óta rendkívül színes filmprogrammal élénkíti vallási életünket.
Ugyancsak ide várják a gyerekek
Széni Miklós püspök kései utódját, a Mikulást.
Szentmiséink rendje: Hétfőn
este 6 órakor, kedden reggel 8kor, csütörtökön reggel 8-kor,
pénteken este 6-kor, szombaton
este fél hatkor, vasárnap délelőtt
fél 8-kor és 9 órakor: családok
miséje.
A felnőtt katekézis hétfőn a
szentmise után, az ifjúsági hittan
pénteken a szentmise után kezdődik. Minden pénteken, a szentmise előtt lehetőség van a szentgyónás elvégzésére.

ja megkapni. Természetesen
csak azoknak tudjuk postázni,
akiknek a címe ismert. Akik december közepéig nem kapják
meg ezt a tájékoztatót, de érdeklődnek utána, azok szíveskedjenek a lelkészi hivatalt felhívni és
a címüket bemondani a 4054877-es telefonszámon.
Előzetes ünnepi istentiszteleti rend: December 24-én, délután 4 órai kezdettel tartunk
Szentesti istentiszteletet, amely
egyben a gyermekek karácsonyi
ünnepe is lesz. December 25-én,
délelőtt 10 órakor istentisztelet
és úrvacsoraosztás. December
26-én, Karácsony 2. napján
ugyancsak 10 órakor istentisztelet és úrvacsoraosztás. December 31-én, vasárnap délelőtt 10
órakor istentisztelet, délután 6
órakor Ó-év esti hálaadó istentisztelet lesz.
Január 1-én, délelőtt 10-kor
istentisztelet és úrvacsoraosztás. Mindezekre az alkalmakra
szeretettel hívjuk és várjuk Hittestvéreinket.

Az árpádföldi katolikus
egyházközség hírei
Új szolgálatok
Az új egyháztanács kijelölte a
gazdasági és a lelkipásztori bizottságot. Ennek eredményeként
kezdetét veszi a könyv- és sajtószolgálat (vasárnap a fél 11 órai
szentmise után a plébánián), illetve a beszélgető szolgálat, ahol
nem csak hívőket, hanem mindenkit várunk, aki szeretné megosztani gondjait, lelki terheit az őt
barátsággal és diszkrécióval
meghallgató emberekkel. Fiatalokat szombaton délután 2-4 óráig fogadnak a plébánián keresztény fiatalok, felnőtteket csütörtökön délután 4-6-ig. Csütörtökönként a szentmisék előtt gyónási
lehetőség is van.
Szentmisék rendje: Hétfőn
este 6, szerdán reggel 8, csütörtökön este 6 (utána felnőtt katekézis), pénteken reggel 8, szombaton este fél 7, vasárnap délelőtt fél 11. Középiskolás hittan
szombaton este a szentmise
után, egyetemista korosztály közösségi katekézise pénteken este 7 órakor. Minden foglalkozásunk mindenki számára nyitott.

Néma harangok
Mivel több országos sajtótermék is foglalkozott már gyülekezetünk templomában lévő
harangokkal, ezért közöljük,
hogy harangjainkat nem a gyülekezet állíttatta le. Az elvégzendő munkálatokra az egyik
helyi KFT-t bíztuk meg, amely
a munkák elvégzését elvállalta,
azonban a mai napig nem tudta
azt műszakilag kivitelezni. A
gyülekezet ezek után más megoldást keres a harangok megszólaltatására.
A cinkotai katolikus
egyházközség hírei

Élet az új közősségi házban
Megkezdődött az óvodások
hitoktatása új közösségi házunkban. A legkisebbek közt olyan is
található, aki a maga módján
hasznosan részt vett a ház körüli

Dr. Bálint Géza
fogszakorvos rendelőjének
új telefonszáma: 137-2232

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

] 165 Bp. Baross Gábor u. 30.
Tel: 271-6804

*

Fax:271-3227

VÁLLALKOZÓK
SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP KÖLCSÖNZŐ! Szárazhabos tisztítógépek házhozszállítással, üzembehelyezéssel. Szolid árak! ÁNftk
V
1161 Bp. Gelléri u. 21. / B-t-7\
Tel: 405-5234, 06-20-458-738
TELEFONSZERELÉS, HÁLÓZATÉPÍTÉS,
szaktanácsadás, javítás. XVI. Budapesti út
125. Tel. (üzenet): 271-6380
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK (kereskedők, iparosok) SZÁMÍTÓGÉPES
PÉNZTÁRKÖNYVVEZETÉSE és
teljes körű könyvelése kedvezményes, bevezető áron, visszamenőlegesen is. Tel: 06-30-315-444, levélcím: Ügyvitelsoft, 1631 Pf. 34.
FIGYELEM! SZŐNYEGÉT újjávarázsoljuk.
Szőnyegtisztítás rövid határidőre, háztólházig szállítással. Tel: 403-3582
BÉLYEGZÓKÉSZÍTÉS RÖVID HATÁRIDŐVEL. Nyomtatványbolt,
1165 Bp. Bökényföldi út 6. Nyitva
H-P 7,30-18-ig. Rendelését telefonon vagy faxon is feladhatja a 4073098 számon.
KONYHABÚTOR KEDVEZMÉNNYEL!
Közvetlenül az importőrtől gyönyörű és különleges angol konyhabútorok nyolc árkategóriában, bármilyenkiépítésben. Haa Helyi
Hírek szerkesztőségében jelentkezik, 300
ezer Ft f el ett 5% kedvezm ényt kap! Tel efon:
405-5919 (napközben).
GYÖNYÖRŰ FEHÉR MENYASZSZONYI ruhák kölcsönözhetők már
9.000 Ft-tól. Külföldi katalógus alapján méretre varrás. Kellékek, koszorúslány ruhák, elsőáldozó ruhák.
Tel: 405-4428, vagy XVI. Sas u. 20.
kedden 17-19 óráig.

KÖNNYEN KEZELHETŐ, kiváló minősítésű könyvelő és útnyilvántartó programok
számítógépre - egyéni vállalkozóknak és
társaságoknak. XVI. Hermina út 16. Tel:
405-5919
MUNKARUHÁZAT! XVI. János u.
14. Telefon: 405-4122
BOSCH, HILTI ÉS KANGO vésők, fúrók,
flexek, csiszolók, fűrészek, csempevágók,
stb. kölcsönzése. UTÁNFUTÓ gyártás, javítás, kölcsönzés. Bp. XVI. Újszász u. 31.
Tel: 06-30-406-277
AJÁNDÉKTÁRGYAK, kolóniái kisbútorok
és sok minden más a Csömöri út 80. Üzletközpont tetőterében, a Lakberendezési
boltban. Telefon: 405-2128
PALVÖLGYI-FOTO KFT., 1161 Bp. Csömöri u. 80. Tel: 405-4017 NYITVA: hétfőtől
szombatig 10-20 óráig
FOTÓ - VIDEÓ - HIFI

KÉPKERETEZÉS -OLASZ ALAPANYAGBÓL! Tükrök méretre, kívánt színű foncsorozással, hibátlan minőségben. Bella Ráma
Képkeretező, Sashalom, Pósa L. u. 45. Tel:
404-1241
DR. GÖNCZI BERTALAN fogszakorvos.
Pótlások készítése, javítása, tömések lámpával is, gyermekfogászat, röntgen, ügyelet, stb. 1165 Bp. XVI. Aranyfürt u. 4. (Pilóta
u-i templom előtti utca) Telefon: 407-3647
Rendel: H-P 8-9 és 16-20 óráig
FOGSOROK készítése és javítása,
különböző fogtechnikai munkák elkészítése rövid határidővel, garanciával. Kunze Clausné, XVI. M.föld,
Ólom u. 8. Tel: 271-7385

A Csömöri út 80. üzletközpontban:

KAISER Steak House

OSZTRÁK világos és barna csapolt sör, búza és alkoholmentes sör, minőségi bor, különleges rövidital és koktélválaszték
Hagyományos ételek + 20 féle bélszínétel és más specialitások
Roston harcsa + változó napi ajánlat
Különleges, grillsütőben készült ételek
Mindez szolid árakon, kellemes környezetben - Játékgépek
VNYITVA minden nap: 11-01 óráig v Asztalfoglalás: 06-30-447-840^

fi JA NLflTfil
DR.FEHÉR ÁGNES bőrgyógyász, kozmetológus, lézergyógyász, XVI. Budapesti u.
136.H,Cs:17-19-ig

ÉPÍTÉSTERVEZÉS 1161 Rákóczi
u. 124. POZSONYI, Tel: 405-5060
TEHERSZÁLLÍTÁS. 7 tonnás daru - Rábabillencs. (föld, homok, sóder, sitt), gépi földmunka, konténeres sittszállítás. 10% kedvezmény aXVI. kerületben! Tel: 403-3414,
403-3178(Éjjel-nappal)
ALAPKIEMELÉS! SÓDER, HOMOK és egyéb anyagok szállítása.
Tel: 06-30-510513
SÓDER, HOMOK, BETON, TERMŐFÖLD,
MURVA rendelése - konténeres lom- és
sittszállítás. T: 06-30-343-519 Éjjel-nappal.

350 nrn-es CSARNOKRÉSZ BÉRBE ADÓ Cinkotán telephely, raktár
vagy ipari tevékenység céljára. Tel:
271-9850

HA CSOMAGOLÁSI GONDJAI VANNAK,
keressen bizalommal, mi megoldjuk! Különféle csomagológépek készítését vállaljuk:
vákumformázó, zacskókészítő, zsugorfóliás csomagoló valamint mérleges adagoló
gépekre. Bércsomagolást is vállalunk. Puma Bridge Bt. 1162 Bp. Budapesti út 116.
Tel: 405-1490
Gumi-S-arok * Új abroncs árusítás * Szerelés * Computeres centrírozás * Futóműbeállítás * Bp. XVI. Veres Péter u. 23/A.
Telefon: 271-0245

PARKETTÁZÁST, CSISZOLÁST, lakkozást, PVC-, szőnyeg padló ragasztást vállalok garanciával, közületek részére is! 1163
Bp. Prohászkau. 45. Tel: 403-3070 Telefonügyelet: 271-1690

CÍMFESTÓ CINKOTÁN! Kirakat és autógrafika, cégtáblafestés. 1164 Cinkota, Lapos köz 8. Tel: 4000-165 Városvédő Vállalkozó Klub tagjainak 10% kedvezmény!

KÖZPONTI FŰTÉS, gáz-, vízszerelés réz
és műanyag csővel is, anyagbeszerzéssel,
tervezéssel. Tel/Fax: 406-5679, R-telefon:
06-30-405-905

SZÓRÓLAP, NÉVJEGY, LEVÉLPAPÍR, MEGHÍVÓ, ÖNTAPADÓ
CÍMKE, egyéb reklámanyagok, újságok, egyedi nyomtatványok - kis
példányszámban is! Hermina
Gyors-Nyomda, Tel: 405-5919

LAKÁSSZERVIZ, GYORSJAVÍTÁSOK.
Gázkészülékek, WC-tartályok, csapok, szifonok, vízmelegítők, nyomó-,lefolyóvezetékek javítása-cseréje, készülék bekötések,
csőtörésekjavítása, elektormos hibaelhárítás, duguláselhárítás. Telefon: 407-3891,
407-2693,06-30-508-748
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatorna tisztítás
és karbantartás mindennap 405-45-25 Marcsányi László, 1162 Attila u. 95.
ELEKTROMOS HÁZTARTÁSIGÉP
SZERVIZ, hűtőgép, fagyasztó, villany-boyler, mosógép és kisgép javítása minden nap (vasárnap kivételével). Címbejelentés 8-18-ig Gabula Bt. Tel: 409-0554 Felvevőhelyünk: Rsztm, Ságvári u. 2. (a Világ
mozival szemben), tel: 405-5861,
Szervizvezető (R-telefon): 06-30424-403 Nyitva: H-P 8-11, 14-18-ig
REDŐNY-RELUXA-ROLETTA-harmonikaajtó-védőrács-szalagfüggöny-zsalugáter készítése, javítása. Tel: 184-3924,
271-2498

KORREKT Nyomdaipari Kft. XVI. Baross G.
u. 30. Tel: 271-6804
ELŐFIZETÉSES ÉTKEZTETÉS az Aranysas vendéglőben. 1165 Bp. Benő u. 1. (az
Imre utcai HÉV-megállónál) A hét minden
napján 180 Ft/nap áron. Nyugdíjasoknak
150 Ft/nap. Telefon: 271-3056
MÉRETES NŐI ÉS MENYASSZONYI ruhák készítése igényes szalon-minőségben.
„ÉVA MODELL" Női Szabóság, 1163 Bp.
(Sash.), Szabadszó u. 30. Tel: 271-0931

mKU\ KÉKOUteK, KAMERÁK, AUDK) BERBUZÉSaT^
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TENISZELET
Céges boríték érkezik a METRÓ RSC-től, „zárszámadásra" invitálnak. Csakugyan, minden év
októberében véget ér a szabadtéri szezon e gyönyörű sportágban, ilyenkor már leltárt lehet készíteni az eredményekről.
Az elnök, Kétyi Zsolt fiatalos
ember, bár a sporttelep több mint
tízéves vezetése (a gondok,
ugye) ősz hajszálakat is varázsolt fejére. Munkatársai társaságában fogad, hiszen - bár aktív teniszező - a teniszélet részleteiben már nem tud részt venni,
- most is szépítkezik a sporttelep, amelyet ő irányit.
A tenisz szakosztályi beszámoló a társasági (amatőr) sport
lehetőségeinek ecsetelésével
kezdődik (régebben ezt tömegsportnak is hívták). Délelőtt és
főként délután többszáz XVI. kerületi lakos használja hetente a
METRÓ RSC pályáit, néhányan
messzebbről is idetalálnak. Úgy
látszik, az elmúlt években sokan
megtanultak teniszezni, miután a
tanfolyamokra egyre kevesebb a
jelentkező, játszani viszont többen szeretnek, mint mondjuk öt
évvel ezelőtt.
Tenisztábor \A nyári szünidőben ez a szolgáltatás változatlan
népszerűségnek örvend - hallhatjuk Koltai Károlytól, aki az
egyesületben a szervezési dolgokkal foglalkozik.

V Helyi fogyasztás géppel,
és eddig még nem alkalmazott módszerrel
VMélyránctalanító kúra
V Mell- és farizom keményítés
V Vaku m tisztítás
VParafinos kéz- és arcápolás
^Műköröm - manikűr
^Gyorsbarnító szolárium
^ Mikro tetoválás (tartós smink)
^ Elektromos epillálás
Bérletrendszer10% 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!

5 HELYI
$ HÍREK

SZENTM1HÁLYON

Tenisztagozat! Az Ida utcai
Móra Ferenc Általános Iskolával
töretlenül jó a kapcsolat, minden
évfolyamban külön osztályban
tanulnak teniszezni a nebulók,
miután általános fizikai és labdás
képzésen átestek.
A társasági tenisz rendezvényeihez kapcsolódóan itt rendeztük meg a valaha volt legnagyobb
létszámú amatőr versenyt - említi az elnök. A Reebok cég támogatásával több mint 300-an ütötték a labdát pályáinkon az utolsó
augusztusi hétvégén. Gábor
György szervezésében pedig tavasszal és ősszel egy-egy „METRÓ RSC sportbarátai" versenynek ad helyet a sporttelep, jó
hangulatú szórakozást nyújtva a
környékbelieknek.
Híre ment a sportszolgáltatásoknak, még az A3-as tévé is
kijött egy kis terepszemlére - interjúra, persze őket a versenysport is érdekelte.
Mert ilyen is van a METRÓ
tenisz szakosztályánál, bár az
utánpótlás nevelésre helyezik a
hangsúlyt. A saját nevelésűek (a
tenisztagozatosok) idővel az
OB l. alsó ágába vitték a nőket,
idén pedig (az OB Ill-at megnyerve) az OB ll-be a férfiakat. Ladó
Antal edző joggal büszke a lányokra és a fiúkra, hiszen a tenisztagozatosok közül jónéhányan, egyéni karrierre vágyva,
más egyesületekbe távoztak, de
még így is vannak olyanok, akik

HORGÁSZCIKK
DÍSZÁLLAT
K l SARU HÁZ
Veres P. út 108.

a fenti szép eredmény elérésében oroszlánrészt vállaltak. Mögöttük pedig ott sorakoznak a
többiek: Bp. l. osztályú felnőtt
férfi csapat, tartalék férfi csapat,
gyermek korosztályú csapatok,
amelyek szintén jó eredménnyel
büszkélkedhetnek 1995-ben.
A tájékoztató végén magától
adódik a kérdés az elnökhöz:
elégedett? Kétyi Zsolt nem tud
azonnal válaszolni, gondolkodik,
majd a következőket mondja:
igyekszünk kiszolgálni idelátogató sportbarátainkat, e területen
sokat fejlődtünk az elmúlt évben;
további lehetőségeink a sportegyesületek jogi helyzetének országos szintű rendezésén múlik.
Versenysportunkban a legfontosabb feladatunk volt a férfi vonal
felzárkóztatása a nőkhöz, ezt elindítottuk és további állománycserével segítjük előbbrejutásukat. E tekintetben elsősorban
utánpótlásunkra, rákosszentmihályi lakosokra számítunk.
Tájékoztatójuk végén sikereket kívánok a METRÓ RSC-nek
a jövő esztendőre, úgy a sport,
mint a gazdálkodás területén, hiszen ők az igen kevés önfenntartó sportegyesület egyike, akik
semmiféle vállalati, vagy szponzori támogatást nem élveznek,
csak magukra támaszkodhatnak.
Koltai Károly
Komputeres szem és kontaktlencse vizsgálatot végez!
GERŐ
ÍÍMJOIJF
Jénai okleveles
látszerész mester
és optontetrista

(T:403-0702)

SZTK vények
beváltása
Kontaktlencse és tároló árusítása
Óriási keretválaszték - extra lencsék is
Bp. XVI. M.föld, Veres P. út 110.
(a Repülőtéri HÉV megállónál.)
Nyitva: 9-18, szombaton 9-14 óráig.

IKARUS NYOMDA KFT.
1163 Újszász u. 45.
Tel/Fax: 2529-444/258
NYOMDAI MUNKÁK
színes és fekete-fehér kivitelben
füzetek, szórólapok, tömbök nyomása
A/3-as méretig
NÉVJEGYEK, MEGHÍVÓK
könyvkötészeti munkák készítése

SZÍNES MÁSOLÁS - gyorsmásolás A/3 méretig

Kedves Szurkolóink! Azzal
váltunk el a legutóbbi számban,
hogy a soronkövetkező hazai
mérkőzésünket, reméljük hozzuk
és tovább folytatjuk a pont szerzést. Nos, jelenthetem ez megtörtént! A Micro-Budapest FC
csapatát 6:1-re legyőztük. Ezen
a mérkőzésen a nagyarányú
győzelemért - szó szerint mondom - meg kellett küzdenünk.
Ellenfelünk durva és alattomos
játékot produkált ellenünk. Ennek
az l. félidő 40. percéig volt sikere.
A hátralévő 5 perc alatt négy gól
rúgtunk, ami eldöntötte a mérkőzést a javunkra.
A következő fordulóban az
őszi legfontosabb mérkőzésére
utaztunk - Kőbányára. Házigazdánk a veretlen, és még gólt sem
kapott Sörgyár csapata volt.
Többszáz néző és ragyogó napsütéses idő várta a 11. forduló
rangadóján a két csapatot. Az
előzetes várakozás jó mérkőzésen hazai győzelmet ígért. A találkozó elején minden a várakozást igazolta. Alig tudtunk átjöm.i
a felezővonalon. Óriási erővel rohamozott a Dreher. A 17. percben szabadrúgásból kaptunk
gólt, de a 30. percben pedig már
ki is egyenlítettük: Györkös Imre
jóvoltából - aki mellesleg vezeti
a góllövő listát - 930 „bajnoki"
perc után megrezdült a Sörgyár
hálója is... A második félidőben a
Dreher tovább rohamozott, mi
nagyszerűen védekeztünk és remekül kontráztunk. Az egyik „bejött": egy remek beadás után az
ellenfél védője a saját kapujába
rúgta a labdát. Mentségére szolgáljon, ha nem teszi, akkor Török
Laci ott állt készenlétben... Dicséret illeti mindkét csapatot a nagyszerű mérkőzésért és a sportszerű viselkedésért. Sok ilyen
mérkőzés kellene a budapesti
labdarúgásnak.
Ezután a csúcsteljesítmény
után még három mérkőzést játszottunk. Egyet idegenben és
kettőt itthon. Ezek az úgyneve-

Akkumulátor
Szaküzlet

Gépkocsi és motorkerékpár
akkumulátorok, elemek, autóápolási cikkek, akkutöltők
XVI. Veres Péter u. 161.

Tel: 407-39-08

Hétfőtől Csütörtökig 8-17-ig
Pénteken 8-15 óráig

Már nem szemérmes a tűzoltóság

KÖZADAKOZÁSBÓL BRONTOSAURUS
zett kötelező győzelmek voltak.
Szenvedtünk is ezeken, de hála
a csapat tartásának, a nagyszerű
küzdő szellemének mindet megnyertük. Mondta is Bajor Jani, a
csapat intézője, hogy úgy megijedtünk a Bp. l. osztálytól, hogy
kieshetünk, ha nem szerzünk
elég pontot. Erre a második helyen áll újonc csapatunk. Ez,
figyelembe véve a négyéves „újkori" múltunkat, azt gondolom remek teljesítmény.
Ha már a négy évet emlegetem - mellesleg november 11-én
volt a „szülinapunk" - akkor egy
fontos eseményt kell, hogy bejelentsek Önöknek, kedves Olvasók és Szurkolóink. Alapszabályunk szerint négyévenként be
kell számolni a Vezetőségnk a
tagság előtt a végzett munkáról,
valamint újra kell választani az
egyesület tisztségviselőit. Erre a
közgyűlésre 1995. december
11-én kerül sor, a HOLD Színházban (Ságvári u.), a volt Világ mozi épületében. Az érdekeltek és a meghívottak névre
szóló meghívót kapnak. Még egy
fontos eseményre kerül sor még
ebben a hónapban. November
29-én (szerdán) a Képviselőtestület mellett működő Oktatási és
Sport Bizottság előtt beszámol a
RAFC Vezetősége. A legfontosabb kérdés az egyesületünk jövője és a létesítmény helyzetünk
hosszútávú megnyugtató megoldása. Ez szerepel a nyilvános
napirendjén.
E kitérő után hadd mondjam,
hogy még egy mérkőzésünk van
hátra. Ez éppen a mögöttünk álló
BEAC csapata ellen. A mérkőzésre a XI. kér. Hunyadi Mátyás
úton kerül sor. Fontos mérkőzés,
ezért minél több szurkolót várunk
a helyszínen. Jó szurkolást! Hajrá RAFC!
EREDMÉNYEINK:
RAFC-Micro-BFC
Sörgyár-RAFC
TFSE-RAFC
RAFC-Kelenföldi Goldberger
RAFC-MAFC
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Dreher Sörgyár
2. RAFC
3. BEAC
4. IKARUS
5. Magyar Kábel
...16. MAFC

6:1
1:2
0:1
2:0
1:0
35 pont
29 pont
27 pont
24 pont
24 pont
4 pont

Hámori György
a RAFC elnöke

1992-ig szemérmes volt a
Belügyminisztérium: az Országos Tűzoltóparancsnokságnak
tilos volt ajándékeszközt, adományt elfogadnia, amelyek segítették volna a hatékonyabb
munkát. Abban az évben azonban már 3 milliárd forint kellett
volna országosan, hogy az elavult gépparkot lecserélhessék
és ez az összeg nem állt rendelkezésre. A kényszerű
szemléletváltás következtében
azóta szabad az adományok
elfogadása, a lobbyzás a különböző szponzorpénzekért. A
minisztérium pályázatot hirdetett meg a helyi tűzoltóparancsnokságok számára; ha új, vagy
felújított eszköz vásárlásához
saját erőből állják a vételi ár 40
százalékát, akkor a fennmaradó 60 százalékot biztosítják.
Ezt követően Bonusz János
alezredes, a XIV. és XVI. kér.
Tűzoltóság parancsnoka felhívást tett közzé egy zuglói újságban, hogy aki tud segítsen,
mert a rendelkezésére álló
gépjárműfecskendők állapota a
használhatatlanság határán
van. Ezen kívül levélben kereste meg a potenciális adoma-

Olcsó használt ablakok
Bártfa a. 12
Tel: 06-20-346-071

SÓDER, HOMOK, TERMŐFÖLD,
TÖRMELÉKSZÁLLÍTÁS

lenylthaló 5-6-7-8 m'-es

KONTÉNEJ?
f^ TELEFOND

^6/30-483-7547
\ 405-4231 /

Király Sándor
1161 Bp. Milán u. 16.

nyozókat. Az akkor még feltűnő
jelenséggel foglalkozott a Petőfi rádió is. A Zuglói kábeltévé is
bemutatta a lerobbant eszközállományt és mindez nem maradt eredmény nélkül. Összegyűlt 6 millió forint, ehhez adott
a Belügy nyolcat és 1993-ban
megvehettek a „Brontót", vagyis az osztrák alvázú, finn felépítményű és angol gyártmányú szivattyúval felszerelt
Brontosaurus nevű középkategóriájú gépjárműfecskendőt.
Az akció folytatódott: jelenleg
két új fecskendőt tudhat magáénak tűzoltóságunk, a „Bronto"
mellett egy Mercedes gyártmányú is. Ez 8-10 évre megoldja
az ezirányú gondokat.
A most folyó gyűjtés célja
egy hidraulikus feszítő-vágó
berendezés. Ez a közúti baleseteknél a járműbe szorult sérültek mentésére szolgálna.
Ehhez a Zuglói Önkormányzat
már megszavazott 1 milliót,
még ugyanennyi kellene.A mi
kerületünk önkormányzata három év alatt 3 millióval segítette

Á l l a t i
KITŰNŐ adottságú választási mén csikó
közepes származással eladó. Irányár:
75.000 Ft. Érdeklődni: 407-2926
1995. SZEPTEMBER végén ellopták Romi
névre hallgató fiatal németjuhász szuka
kutyánkat. Tetoválási száma: KA0810.
Megtaláló jutalom ellenében jelentkezzen:
Bp. 1162 Etelka u. 29.
GYÖNYÖRŰ, egészséges, 3 hónapos labrador keverék kis kutyákat elajándékoznék.
Nagyon jó házőrzők. Kertben, lakásban
egyaránt tarthatók. Kívánságra házhoz
szállítjuk. Érdeklődni: 405-3010, vagy Mátyás király u. 27. egész nap
TEKINTÉLYES külsejű, de jámbor lelkű
bernáthegyi-kuvasz szuka kutyának szerető gazdit keresünk. Mátyásföld, Piótau. 16.
Tel: 271-3997
OKTÓBER 13-án született fajtiszta vizsla
kis kutyáknak szerető gazdit keresünk. Ár:

SZOLGÁLTATÁSAINK:

* BELGYÓGYÁSZATI, SEBÉSZETI SZAKRENDELÉS
»í* Klinikai vizsgálatok
* Szülészeti ellátás - MŰTÉTEK
* ULTRAHANGOS FOGKŐELTÁVOLÍTÁS
<* Műszeres diagnosztika: EKG, Rtg.
1165 Bp. László U. 46,
* DISPLASIA SZŰRÉS
Tel: 403-0488
Laboratóriumi vizsgálatok: vér, vizelet, székletvizsgálat,
R-tel: 06-30-490-126 *szövettan,
bakteriológia
NYITVA:
*í» Macskák RP és Leucosis szűrése, veszettség elleni és
H-P8-12és16-21-ig
egyéb védőoltások
Szó: 8-12-ig
*í* Gyógyszertár, diétás tápok, tanácsadás

Vas. és ünn: 16-20-ig

!Dr. Putigózscf vezető föóllatorwt

a szervezetet, a zuglói közel 11
millióval, a működési területhez
tartozó Csömör 800 ezerrel.
Sok az egyéni adakozó is: Szeleczky Győző autókereskedő
például 10.000-el járult a nemes ügyhöz, a Peugeot-Gablini
tulajdonosa 50.000 forinttal. A
sok kicsi sokra megy, ezért
ugyanolyan köszönettel fogadják a kisebb összegeket is, mint
Babits Márton 200 forintját.
A XIV. és XVI. kér. Tűzoltóság ezúton is megköszöni az
önkormányzatoknak és a lakosságnak az eddigi és a jövőbeni segítséget! Az adományok, mint közérdekű kötelezettségvállalás, levonhatóak az
adóból.
Befizetni lehet: OTP Budapest Önkormányzati fiók, 21898969,
Fővárosi
Tűzoltóparancsnokság,
548494147 sz. elszámolási számla. Az összeg rendeltetéséhez
kérik odaírni: „XIV. és XVI. kei.
Tűzoltóparancsnokság céltámogatása"

aprók
6.000 Ft. Érdeklődni: Mf. Pilóta u. 16. Tel:
271-3997
GAZDIT KEREvSÜNK tacskó keverék kis
méretű kan kutyusnak, valamint újfunlandi
szuka keverék kiskutyának. Tel: 400-1251
TÖRZSKÖNYVEZETT Nápolyi Mastif kölyök eladó. Ricza, 1161 Sashalom u. 38.
Tel: 405-4236
ELADÓ 18 hónapos német vérvonalú
törzskönyvezett németjuhász szuka kutya.
Nagyon játékos, kisnövésű, de nagyon jó
házőrző és családszerető. Ár: 10.000 Ft.
Tóth Péter.XVI. Kenéz u. 35. Tel: 405-0779
TAP-TERMENY Üzlet, házhozszállítás telefonos megrendelésre is *
Kutya-Macska eledel * Díszhal-Madár eleség * Állatok adás-vétel és
csere közvetítése * Ajándék NYITVA: hétköznap 9-18-ig, szombaton
9-13-ig. Bp. XVI. Rsztm. János u.
14. Telefon: 405-4122
NÉMET JUHÁSZ! NSZK-ban évtizedek óta
munkára szelektált import szülőpároktól kiskutyák kaphatók, előjegyezhetek. Prokob
Csaba, XVI. György u. 19.
TÖRZSKÖNYVEZETT BERNÁTHEGYI
kiskutyák egész évben eladók, fizetési kedvezménnyel is (részletre). Különböző vérvonalból előjegyzést felveszünk bernáthegyi hosszú és rövidszőrű kan fedez sporttársi áron és kölykökért is. Jó vérvonalúak.
Megtekinthetők egész nap: Mózsik Józsefné, 1161 Rsztm. Gusztáv utca 44.

MI FiX TEREM A MACSKAKŐ
IGEN TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!
A Helyi Hírek legutóbbi számában megjelent egy cikk „Jelentés az önkormányzat lassan
süllyedő hajójáról" címmel Bentoszkóp aláírással. Miután a cikk
kétszer is foglalkozik útépítéssel,
és megállapítható, hogy a cikkíró
- valószínűleg a tárgyköri vonatkozásban! járatlansága miatt durva szakmai hibákat követett

hogy „ma már nem gyártják a
macskakövet" szeretném a szerzőt felvilágosítani, hogy ezeket
soha nem gyártották, hanem bányászták és formálták vulkáni kőzetekből, andezitből és bazaltból.
Még ma is bányásszák és forgalmazzák (hivatalos neve terméskő), mert a földút és szilárd burkolatú utak találkozásánál un.
sárrázó burkolatot ebből készítik.

tési Szabvány az aszfaltburkolat
terülését időjárási viszonyokhoz
köti: esős időben és bizonyos
hőmérséklet alatt nem is szabad
aszfaltozni.
A cikkíró részéről elkövetett
tévedések valószínűleg abból fakadnak, hogy nem járatos az útépítésben. Egy kerületi újság cikkírójától nem lehet elvárni, hogy
mindenhez értsen polihisztor legyen. Egy bölcs arab közmondást azonban szíves figyelmébe
ajánlom: „Nem szégyen az ha
valaki nem tud arabsul, de aki
nem tud arabusul az ne beszéljen arabsul."
Tisztelettel:

Pataki István

»»• »*• ««•
Helyi utcarészlet. Az aszfalt időközben felkerült
el, úgy érzem, hogy mint szakembernek a kerület lakosságának helyes tájékoztatása érdekében ezeket korrigálnom kell.
A cikk „Méretes hülyeségek"
alcím alatt a gyorshajtás lassításával kapcsolatban többek közt
az alábbiakat írja: Dr. Raisz Miklós eredeti ötlete: „macskaköveket kéne lerakni aszfalt helyett
stb." Nem akarom dr. Raisz mérnök urat megbántani, de ez nem
az ő eredeti ötlete, ő adaptálni
akart egy egész világon elterjedt
formát. Ez szerint hosszú egyenes egyhangú utaknál, városi
forgalomban pedig védett helyeken (pl. kórház, iskola) közbeiktatnak egy 5-15 m hosszú rázós
szakaszt a gépkocsivezető figyelmeztetésénekcéljából. A német szakirodalom „holperige
wegstrecke"-nek a köznyelv pedig fekvő rendőrnek nevezi ezt.
Ilyeneket helyeztek el a németek
a harmincas években az autópálya építésénél (Dr. ing. Bernd
Todt Entwurf und Aufbau dér deutschen Autobahnen. Auflage
Berlin 1937). Én magam is építettem ilyen Irakban, ahol a mai
napig is kötelező egyes helyeken
ennek az alkalmazása. Ha a cikkíró egy kicsit is járatos volna az
útépítésben nem minősítette volna dr. Raisz mérnök úr javaslatát
nagyon udvariatlanul és alpári
stílusban „méretes hülyeségnek". A cikknek azon részére,

§ HELYI
$ HÍREK

A másik útépítéssel kapcsolatos probléma: Egyes képviselők
javasolták, hogy „az idén le kell
aszfaltozni a Szilaj, Pejkó és Rozsos utcákat, nehogy télen tönkremenjen a kész betonalap. A
cikk szerint dr. Raisz nem értette
mi baja lehet az alapnak hiszen
az M7-es autópályát is betonból
csinálták? Elmesélték (!) neki,
hogy a beton bizony sokféle van
és az aszfalt alá nem okvetlenül
a legjobbat kell tenni. Természetesen dr. Raisz mérnöknek
van igaza, mikor a betonutakra
hivatkozik. Lehet, hogy az elmesélők mesekönyvben olvasták
amit közöltek, javasolom nekik,
hogy olvassák el Dr. tech. Vásárhelyi Boldizsár egykori műegyetemi tanár „Útépítés" című tankönyvét. Ebből megtudhatják,
hogy: gyenge minőségű betont
nem szabad aszfalt burkolat alá
építeni. Az útbetont nem az határozza meg minőségileg, hogy milyen záróréteg kerül rá, hanem
hogy az út rendeltetésének megfelelően milyen tengelynyomásra
méretezik. Az aszfalt és beton út
között betonminőségileg a tengelynyomásszempontjából nincs
különbség, eltekintve attól, hogy
a betonúinál aszfalt helyett egy
nagyobb kopószilárdságú un. kopóréteget alkalmaznak.
Tévedés tehát az az állítás,
hogy aszfalt alá valamilyen gyenge minőségű betont lehet helyezni. Amennyiben ez a beton egy
tél folyamán tönkremegy ez nem
műszaki hanem bírósági ügy.
Végezetül még azt szeretném
hozzáfűzni, hogy a Magyar Épí-

TISZTELT LEVÉLÍRÓNK figyelmét feltehetően elkerülte,
hogy a cikkben a Méretes hülyeségek kifejezést nem Raisz mérnök úr, hanem egy másik képviselőtársa hozzászólására alkalmazta az egyik felszólaló. Raisz
mérnök úr macskaköves javaslata eredeti szépségében így hangzott: A kerület lakossága rengeteg pénzt költ macskaeledelre.
Valahogy rá kéne venni a népet,

hogy ennek a pénznek spórolja
meg kb. 10 százalékát, ezen a
pénzen vásároljon macskakövet,
s azt szabadidejében a lakosság
helyezze el a földutakon. így jelentősebb önkormányzati beruházás nélkül meg lenne oldva a
kerületi utak szilárd burkolata. A
fenti hozzászólás értelmében a
képviselő úr vélhetőleg egy gigantikus fekvőrendőrt képzelt
Zuglótól Cinkotáig.
Az útalapok szétfagyását önkormányzati szakemberek is aggályosnak tartották, hiszen ez
már a második telük lett volna
kopóréteg nélkül. Az aszfalt időközben felkerült, így pár helyen
talán fel kellene bontani, eldöntendő a minőséget...
A szóban forgó hozzászólásokat egyébként elsősorban mókának tekintettük - nem árt egy kis
tréfa a hosszúra nyúló üléseken.

ZÖLDKÁRTYA

Minden típusú
benzines
gépkocsira

Bp. 1162 Akácfa u. 5.

la üres a konyhája
iÜendtzi az IDEA Cl

GÓL ELEMES KONYHABÚTORÉ^
gazdag variációs lehetőséggel
gkisebbtől a legnagyobb konyháig
jtóvariációval, korszerű kiégés; ílpicl
6 Bp. Gyakorló u. 1. Tel: 262-671|
a Helyi Hírek szerkesztőségében jelentke3Jií||t:::a
ér forintos vásárlás felett 5% kedvezményi kap.
ógusok ugyanitt megtekinthetők. Tel: 40S4||||Í

Lakás, ingatlan
CSALÁDI HÁZ Árpádföldön eladó. 300 n-öl
kert, 3 szoba, pince, garázs, melléképület+telefon. Ára 10,8 millió Ft. Cím: 1162 Árpádföld,
Vadruca u. 26. Telefon: 409-0950
SASHALMON 2x88 nm családi ház üzlethelyiségjel, gázfűtés, csatornázott, garázsos eladó. Ara 15 millió Ft. Sash.., Datolya u. 39.
RÁKOSSZENTMIHÁLYON 153 n-öles telekkel kis családi ház műhellyel sürgősen eladó.
Telefon: 405-1113
ERZSÉBET LIGETI 3,5 szobás 2 szintes lakás eladó. Telefon: 142-5096, 257-9038
KERTES HÁZBAN LÉVŐ 29 nm-es nagy
verandás komfortnélküli olcsóbérű lakást cserélek, hasonló önkormányzati lakásra, csak
postai dolgozóval, tavaszi költözéssel. Telefon: 262-5315
LÁNDZSA UTCAI 40 nm-es III. emeleti telefonos, valamint Újhegyi lakótelepi 68 nm-es
III. emeleti telefonos öröklakást cserélnénk
ráfizetéssel családi házra. Telefon: 265-1970,
403-2559 egész nap
KEREPESI 2 szoba összkomfortos kertes
családi ház 200-as telekkel (35 nm-es garázs)
sürgősen eladó. Kerepes, Szabadság u. 81.
CSÖMÖRÖN 5 szobás családi ház 7 millió
Ft-ért eladó. Cím: Koszorús Imréné, Csömör,
Ferenc u. 30.
GYÖNYÖRŰ KÖZMŰVESÍTETT 300 n-ötes
telkek eladók Cinkotán olcsón, gyorsan. Telefon: 400-0214
RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG! Eladó az
Örs vezér tértől 15 km-re 180 n-öles összközműves, csendes, panorámás építési telek
Csömörön". Ára 2,2 millió Ft. Telefon: 4055164,164-6803

1800 n-öl zártkerti telek egyben, vagy megosztva eladó. Ára 2 millió Ft, vagy gépkocsit
beszámítok. Telefon: 405-5164,164-6803
ELADÓ A XVIII. kerületben 4232 nm gyümölcsös. Részben kerítve, villany a telken. A
kút szivattyúval ellátva, az utcában gáz, telefon. Telefon: 177-3608
MÁTRA NYUGATI oldalán Pásztón, 400 n-öl
vikendteleknek alkalmas közmű nélküli, nem
művelt szőlő eladó. Ára: 150.000 Ft. Érdeklődni: Varga Jenő 1165 Bp. Géza u. 57.
ZAMÁRDIBAN 710 n-öles panorámás építési
telek 2,2 millió Ft-ért eladó. Érdeklődni: 4093599
SASHALMON 30 nm-es különálló 2 éve épült
épület kiadó. Telefon: 403-2860
SASHALMON 300 nm-es száraz pince szociális helyiségekkel, ipari árammal hosszútávra kiadó. Telefon: 271-1289

Oktatás
DYSLEXIA, SZORONGÁS, gátlás megelőzésére ill. oldására, matematikai, írási, olvasási
készségek fejlesztésére speciális torna. Foglalkozások korosztályok szerint kis létszámú
csoportban és egyénileg. Jelentkezni lehet:
407-2624 telefonszámon.
LEARN HUNGÁRIÁN! English-speaking teacher helps you! Call ön 164-2568 ön Saturday
őr Sunday. Telefon: 164-2563
ANGLIÁBAN, AMERIKÁBAN tanult nyelvtanár szakos hallgató többéves gyakorlattal
angolt tanít minden szinten. Érettségire, felvételire, nyelvvizsgára, pótvizsgára felkészítés.
Telefon: 164-2568.

SASHALMON 90 nm-es fűthető szuterén raktározásra, vagy csendes tevékenységre ki-adó. Örs vezér tértől 5 perc. Telefon: 184- ANGOL FELSŐFOKÚ nyelwizsgával oktatást és fordítást (szövegszerkesztővel) válla2177
lok lakásomon. Telefon: 183-7926
GARÁZS KIADÓ egy kocsinak XVI. RáNEM
ÉT SZAKOS főiskolás lány nyelvtanítást
kosszentmihály központjában. Tel: 405-4935
vállal, házhozmegy. Telefon: 409-0487 (este)
K l A DÓ KB. 10-12 nm-es zárt helyiség zárható
házban személykocsi, vagy egyéb tárolásra. NÉMETKORREPETÁLÁST vállalok. Telefon:
405-3086
Érdeklődni: 271-7386
FIATAL PÁR 2 gyerekkel hosszabb időre
keres kiadó kisebb lakást. Telefon: 132-9794
(9-16 óráig hétközben) Nagy
A XVI. KERÜLETBEN 1,5-2 szobás családi
házat vagy lakrészt hosszú távra bérelnénk.
Telefon: 409-9479 (este)

AUTÓSBOLT

Géczy Gyula
1161 Bp., Rsztm.,
Templom u. 9.

Telefon: 405-1570
Tel/Fax: 405-4652

AUDI-BMW-FORD-OPEL-VW
PEUGEOT-RENAULT
• Gömbfejek, lengőkarok, motortartók, szilentek
• Fékbetétek, fékpofák, féktárcsák, fékhengerek
• Kuplungok
• Kerékcsapágyak
• Féltengely csuklók, gumiharangok
• Gyújtás alkatrészek, elektromos kapcsolók
• Vízpumpák, AC-pumpák, termosztátok
• Ékszíjak, vezérműszíjak, feszítő görgó'k
• Tömítések, szelepszár és főtengely szimeringek

MARUTI l

FIATAL HÁZASPÁR, eltartási szerződést kötne, magányos, gondoskodásra és szeretetre
vágyó nénivel vagy bácsival. Telefon: 2529666/1569 mellék, munkaidőben

MARUTI
teljeskörű alkatrészellátás
1

Nyüvatartás: H-P 8M7 . Szombaton ZÁRVA!

NÉMETNYELVŰ korrepetálást levelezés, tolmácsolás, fordítás. Telefon: 407-2048

EGYETEMISTA LÁNY általános iskolások
korrepetálását vállalja olasz nyelvből. Telefon:
407-3095 (este)
MAGYAR SZAKOS tanárnő korrepetálást vállal. Telefon: 271-7927
SZÁMÍTÁSTECHNIKA KORREPETÁLÁS
szövegszerkesztő-tanítás, gépkezelési alapismeretek: gyakorlási lehetőséggel. Telefon:
407-21242

TEHERSZÁLLÍTÁS
7 TONNÁS DARU
RÁBA BILLENŐS

(Föld, homok, sóder, sitt)
KONTÉNERES SITTSZÁLL Í T Á S gépi f ö l d m u n k a
10% kedvezmény a XVI. kerületben
Telefon: (éjjel-nappal)
403-3178,403-3414

GIMNÁZIUMI ANGOL nyelvszakos tanárnő
oktatást vállal Erzsébet-ligetben (a tenisz pályáknál). Cm: 1165 Bökényföldi út 23. l. Ih, II.
2. Telefon: 266-3521 Balaci Sándor (munkaidőben)

Állás, munka
KÖZGAZDASÁGI VÉGZETTSÉGGEL ügyintézésben jártas, (munkaügy, bérelszámolás)
gépelni tudó, számítógépes ismerettel is rendelkező 35 éves nő állást keres. Telefon:
06-30-510-513
BÁRMILYEN OTTHON végezhető bedolgozást keres, (kézügyességet igénylőt) 39 éves
mechanikai műszerész. Telefon: 265-0578 (716 óráig)
FIATAL HÁZASPÁR, 4 és fél éves fiú gyermeküknek, pótnagymamát vagy pótnagypapát keres. Bordásné, Bp. 1164 Barátság u. 11.
EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓ gyermekfelügyeletet vállal, minden másnap 4 órában.
Mariann 400-0277
ANGOL NYELVTUDÁSSAL, több éves levelezői gyakorlattal, szövegszerkesztő ismerettel, 4 vagy 6 órás irodai munkát keresek a
kerületben, ill. a közelben. Telefon: 184-2177
FRISS NYUGDÍJAS férfi a kerületben munkát
ke(es jogosítványa van. Telefon: 407-2872
ELEKTROMOS SZAKÜZLET keres fiatal férfi
anyagbeszerzőt vagy villanyszerelőt jogosítvánnyal. Fizetés megegyezés szerint. Telefon: 06-30-336-466
ÉRETTSÉGIZETT PÁLYAKEZDŐ lány, alapfokú számítógép és szövegszerkesztő ismerettel adminisztratív munkát keres (részmunkaidő is megfelel). Telefon: 405-2564
MOST VÉGZETT fiatal parkettás elhelyezkedne faiparban, építőiparban mester mellé.
Telefon: 188-7794/118 Gyurkovics
XVI. KERÜLETBEN vagy környékén fiatalasszony munkát keres, állandó délelőttre,
minden megoldás érdekel. Telefon: 2012611/230 mellék (egész nap)
ÉRETTSÉGIZETT FIATAL lány gyermekfelügyeletet vállalna a XVI. kerületben és környékén. Telefon: 405-2564
KERTES LAKÁSBAN egész napos gyerekfelügyeletet vállal gyesen lévő anyuka. Telefon:
271-1191
LEINFORMÁLHATÓ, ÉRETTSÉGIVEL rendelkező asszony heti 3 alkalomra takarítást
vállal. Telefon: 06-60-341-677 (szombat-vasárnap)
ALKALMI ÉS rendszeres takarítást, nagytakarítástvállalok. Telefon: 403-7231

1165 Bp. Mátyásföld, Erzsébet-liget

CSALÁDOKNAK FŐZÉST, bevásárlást, esetleg más házimunkát vállal, középkorú házi-

Nyitva: Hétfőtől Péntekig 8-20 óráig

WESTA KFT. irodájában
PROVIDENCIA és HUNGÁRIA

(a Háziorvosi és Szakorvosi
Rendelőintézet épületében)
Telefon: 271-2970

Gyógyszerek, Gyógytermékek,
Gyógyászati segédeszközök,
Gyógykozmetikumok, Tápszerek,
Babaápolási cikkek, Kötszerek,
Szájápolási termékek, Gyógynövények,
Egyedi beszerzésű és készítésű
gyógyszerek

Forduljon hozzánk
bizalommal I

Élet- és baleset-,
Üzletek -#- Lakások
KÖTELEZŐ * FELELŐSSÉG
CASCO
biztosítások tanácsadása,
ügyintézése, kötése
XVI. Veres P. u. 48.
252-8900/117,118 (9-15-ig)

H - H

KERESEK CSEH gyártmányú Supraphon NC
440 típusú lemezjátszót. Hibás is érdekel.
Telefon: 403-1628

APRÓ

asszony. Személygépkocsival a délelőtti órákban más munkát is vállalnék, a XVI. kerületben. Telefon:409-0241

BONTOTT CSERÉP falcos és egy évet használt horganyzott csatorna eladó. Telefon:
405-1191

ELADÓ 4 polcos üvegezett könyvszekrény,
zárt, üvegezett zsúrkocsi. Érdeklődni: 4091769 telefonon

BETEGÁPOLÁST VÁLLALOK, (injekciózás,
kötözés, mosdatás stb.) napi pár órában.
Megbízható, gondos, betegszeretó szakaszszisztensnő a kerületből. Telefon: 409-1799

ELADÓ FALRA szerelhető energiatakarékos
négy állású hősugárzó, automata hőérzékelős. Érdeklődni: 409-3502

KÉTSZEMÉLYES KIHÚZHATÓ rekamié,
ágyneműtartóval, féláron eladó 15.000 Ft-ért.
Érdeklődni a 40-00-181 telefonon vagy XVI.
Georgina u. 20. sz. alatt lehet.

Adásvétel
ELADÓ 1 db fekete, páncéltőkés antik Josef
Protze gyártmányú pianínó. 1162 Anna u. 12.
ELADÓ 1 db gyerek rövid zipzáras irha és 1
db 3/4-es női irha kabát, valamint 1 db gyerek
vadonatúj Adidas szabadidő ruha. 1162 Budapest, Anna u. 12.
ELADÓ 1 db satupad (satu nélkül). Mérete:
200x90x90 cm. Érdeklődni: 271-6327
ELADÓ gyermek mélykocsi (bordó színű)
2.500 Ft, üzemképes NOVA villanytűzhely
2.000 Ft, valamint 220 l-es LEHEL hűtőgép
12.000 Ft. Cím: Barta, 1161 Kornél u. 6.
Telefon: 271-4911
IKER, Sfunkciós.téliesíthetőbabakocsi kitűnő
állapotban (20.000 Ft), és iker sportkocsi kis
hibával (16.000 Ft) eladó. Érdeklődni az esti
órákban: 407-0513
GYERMEKÜLÉS autóba 900 Ft-ért eladó.
Telefon: 271-2375 (új tel: 407-2375)
5-6 ÉVES gyereknek való sífelszerelés (100
cm-es léc kötéssel, 29-es bakancs és síbot)
5.000 Ft-ért eladó. Telefon: 271-2375 (új tel:
407-2375)
JÓ ÁLLAPOTBAN lévő autóba való gyermekülés és egy 80 nm-es fóliaváz eladó vagy
elcserélhető. Telefon: 400-1124
1 DB VILLANY hegesztő 3.15 pálcáig, és 1
barkács körfűrész eladó. XVI. Ilona u. 15.
GF-30-as kéményes konvektor eladó. Érdeklődni 405-0740
ÉPÍTKEZÉSBŐL MEGMARADT hőszigetelő
anyagok áron alul eladók. T: 40-50-943

ÚJ ÁLLAPOTBAN lévő Zibro kamin turbó
petróleumkályha 2 év jótállással sürgősen
eladó. Érdeklődni: du 16-tól 405-2305
ELADÓ három főzőlapos villanytűzhely 6.000
Ft. Cím: 1161 Szatmári u. 35. Telefon: 2524888/139
HŐTÁROLÓS VILLANYKÁLYHA 3 db eladó
(használt) Telefon: 271-3447

RÉGI TÍPUSÚ konyhaszekrény eladó 6.000
Ft-ért. Telefon: 271-1191
KONYHASZEKRÉNYT, (jó állapotban) cipősszekrényt, összecsukható gyermek heverőt vennék. Ugyanitt eladó összecsatíjató heverő, fotel 20.000 Ft. Telefon: 403-2474

ELADÓ 60 cm-es polcos+100 cm-es akasztós
60 cm mély és 260 cm magas nagy befogadó
képességű, masszív beépíthető szekrény.
(Jelenleg szétszedett állapotban, váz+ajtók,
oldalfal és polcok). Ugyanitt 150 cmxlOO cmELADÓ EGY nagy méretű fém ablakkeret es mérnöki rajztábla állványzattal+RG rajz170x60 cm-es (5000 Ft), egy billenő vas géppel felszerelve olcsón eladó. Érdeklődni:
garázsajtó (20.000 Ft). Tóth Pál, 1161 Kenéz 405-2074
u. 35. du. 17-20-ig
JÓ ÁLLAPOTBAN lévő, kisebb méretű, eleELADÓ EGY évet használt hidrofor (komplet- mes konyhabútor, és kettő darab felnőtt méten), valamint bontott lemezradiátorok. 1162 retű ágyneműtartós hevéről vennék, elfogadBp. Mátyás király u. 5.
ható áron. Telefon: 405-3086
ELADÓ NŐI irhabunda (36-os és egy 38-as
ELADÓ PIROS-fehér színű gyerekszoba búméretű) Telefon: 407-2624
tor (ágy, 2 szekrény, íróasztal) + még 1 db
ELADÓ FARKASBUNDA (38-as méretű, be- ágyneműtartós gyerek heverő. Telefon: 409ige színű, 3/4-es hosszúságú, nagyon divatos 0241
fazonú) újszerű állapotban 33.000 Ft-ért azonELADÓ HASZNÁLT két személyes rekamié;
nal elvihető. Székely, XVI. Táncsics u. 16/B
barna
szövésű. Irányár 6.000 Ft. Érdeklődni:
ELADÓ 4 elemes barna szekrénysor, 2 db
gyerek íróasztal, 2 elemes garzon szek- 403-6471
ELADÓ ÚJ, kétaknás kályha. Telefon: 4031816
ELADÓ 28 nm tölgy mozaik parketta, ára
30.000 Ft. Telefon: 403-2885

rénysor. Telefon: 271 -0568

BARKÁCSBOLT

BÚTORLAPOK, faforgács, farost
és rétegelt lemezek, élfóliák, bútorhúzók
csavarok, pozdorjacsavarok, szögek, zárak...
MÉRETREVÁGAS, élfóliázás, összeállítás

Számítógépesszabásminta-készítés
Bp. XVI. Cinkota, Vidámvásár u. 36. A Magazin Áruház udvarában!
NYITVA: Hétfőtől-Péntekig 8-18-ig, Szombat 8-13 óráig
Telefon: 06-60-321-356

Rendezvényekre,
Esküvőkre

HIDEGTÁLAK
SZENDVICSEK
SALÁTÁK

megrendelhetők
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL

342-6118/132,134 m. (6-12 óráig)
271-0297 (16-20 óráig)

ÖTÉVES HAJDÚ mosógép centrifugával
együtt eladó. Érdeklődni: Kerekes Erzsébet,
252-8900/125 mellék munkaidőben
BRAUN GYÜMÖLCSCENTRIFUGA 7000 Ftért eladó. Érdeklődni: 1165 Farkasfa u. 8.
Telefon: este 06-30425414
ELADÓ ÚJSZERŰ 42 cm-es színes japán
Orion-Digital TV (infratávirányítós) 30.000 R.
Pilóta u. 21
KISIPARI VASVÁZAS körfűrészgép 380 V-os
villanymotorral 6.000 Ft-ért eladó. Telefon:
403-2480
ELADÓ EGY használt körtárcsás mosógép,
centrifuga és 80 literes villanyboyler. Telefon:
183-1316 (munkaidőben) és 06-30406-520
ELADÓ 1 db 220 V-os Piezos 4 db égőfejes
földgáztűzhely. Típusa Karancs jellegű. 1 db
kameruni hosszúszőrö 30-35 kg-os 9. hónapos bakkecske. XVirJános u. 167.
VENNÉK EGY használt de jó állapotban lévő
fűnyírógépet. Ugyanitt eladó 1 db 24-es női

Dr. Horváth Ildikó

ÉRTESÍTI BETEGEIT
hogy fogszakorvosi,
szájüregi - akupunktúra laserterápia, hypnosis
rendelését áthelyezte a XVI. kerületből
a VI. Teréz krt. 9. II. 1. alá
Rendelési idő: hétfff, szerda: 16-19-ig,.
kedd, csütörtök: 9-12-ig
Teleton^3-429-533

CITROEN PÁSZTOR
1161 Bp., Iskola u. 34.
Telefon/Fax: 405-1211
Telefon: 06-60 332-582

JÓ ÁLLAPOTBAN lévő ülő garnitúra (7 részes+asztal) olcsón eladó. Megtekinthető du.
17-20-ig. Suri, 1163 Mátéháza u. 14.
ELADÓ 1 db teleszkópos asztal - újszerű
állapotban 10.000 Ft, 1 db kisebb méretű
nyitható, ágyneműtartós rekamié 7.000 Ft.
Telefon: 271-1874

200 LITERES villanyboyler jó állapotban és
23 kg-os gázpalack eladó. Telefon: 409-0503
vagyBp. 1162 Fertály u. 9.

CITROEN

CITROEN

C15

AKCIÓ
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!

ff - ff

kocsira cserélhető. Telefon: 405- vételre magyar nyelvű használati
utasítást. (4 sebességes). Telefon:
2902
ELADÓ 84-es HONDA Prelude fehér 409-0402

A P t? Ó

kerékpár és 1 db csomagtartó (új) ELADÓ BOLYHOZÓGÉP, elektro- érdekel.) Bene Attila, 1631 Bp. Pf.
Maruti gépkocsira. Telefon: 256- mos áru feltekerő; AUDI 80-as hom- 75. Mh: 265-5697, Lak: 405-0785
lokfal. Bp. 1162 Péterke u. 14/A
6666 8-16-ig
BÉLYEGTÁRGYÚ könyvek monogELADÓ EGY 12 sebességes Marat- TEXTIMA fedőző és számítógépasz- ráfia, fila szemle (kötve) eladók. Tehon kerékpár. Érdeklődni: 1162 Szi- tal eladó. 1161 Szentkorona u. 126. lefon: 271-6340 (18 után)
laj u. 22. Telefon: 409-3816 (18 óra ELADÓ VARRÓGÉP, férfi öltöny,
után)
nadrágok, női bunda, férfi cipők. TeMOUNTAIN BIKE kerékpár extrák- lefon: 1 84-0701
kal, alig használtan eladó. Tel: 271- ELADÓ ALIG használt PASSAP kötőgép. Telefon: 176-2199
3107 (este)
ELADÓ ELEKTROMOS kukoricadaráló, új állapotban, (10.000 Ft-ért), és
egy nyugatnémet versenykerékpár
(10.000 Ft-ért). 1162 Csöbör u. 12.

SZOLGÁLAT
BUDAPEST

Dr. Lukács Zoltán
vezető főállatorvos

r

i

R.Telefon: ~1
06-30-415-033 J

HÁZNÁL TÖRTÉNŐ
- betegellátás
- védőoltások
- kis műtétek

ELADÓ 2 db 60 literes boros üvegballon és 1 pár 42-es hocky korcsolya. Telefon: 405-2902

- nagyobb operációk
háztól-házig szállítással

HELYI HÍREK

Független Közösségi
Folyóirat - 7. évf. 11. sz.
1995. november 24.
A szerkesztésben közrem ű k ö d i k a szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő:
SZŐKE KATALIN
A szerkesztőség postacíme: 1631.Bp.Pf. 6.
Tel: 405-5919
A lap tartalmát a szerzői jog
védi. Utánnyomásra, sokszorosításra minden jog
fenntartva!
Kiadja a Ferenci Kiadó
Rákosszentmihály,
Hermina út 16.
Felelős kiadó:
FERENCI ZOLTÁN
Egyes példány ára:

19 Ft

A nyomdai előkészítés akiadó e l e k t r o n i k u s rendszerén történt az SZKI
Computer Media Rt.
közreműködésével.
III. Bécsi u. 126. A/II. em.
Nyomtatta
az Ikarus Nyomda
XVI. Újszász u. 45.

Vegyes
RENAULT és Dacia üzemképes motorok, sebváltók, R-20-hoz, kormány- Q10 SEJTVITAMIN forgalmazásámű, lámpák, szélvédők ajtók, centrál- hoz társakat keresek. Eladás is. Tezárral Dacia féltengely, kormánymű, lefon: 256-3974
ELADÓ RÁKOSSZENTMIHÁLYON lámpák eladók. Tóth 1162, Rsztm.
2 db kb. 180 kg-os hízó sürgősen Akácfa u. 82.
A BAKONY LEGSZEBB RÉcsaládi okok miatt 220 Ft/kg áron. SKODÁRA való tetőcsomagtartó és SZÉN januárban nyíló IdőXVI. Érsekújvár u. 16.
síléctartó 2.000 Ft-ért eladó. Telefon: sek Otthonába férőhelyek
kedvezményes áron leköt271-2375 (új tel: 407-2375
hetők. Elhelyezés 2 ágyas
Jármű
DACIA új és használt alkatrészek lakosztályokban, teljes elláeladók: TLX új főtengely csapágyak- tással, állandó orvosi ügyeELADÓ 2 db Michelin MXV kal, különböző futómű alkatrészek, lettel. Érdeklődésre írásos
205/65/15, 2 db Pirelli 205/50/15, 2 felújított 4 sebességű sebváltó, stb. tájékoztatót küldünk. Tel: 0660-330055 Ügyintéző: Tadb DUNLOP 225/60/15, 4 db széle- Telefon: 271-1551 du
sített Bogár felni 4 pontos felfüggesz- ZUK tehergépkocsihoz keresek meg- kács, 1631 Bp. Pf. 34.
tésű, feketére szinterezett! Telefon:
271-6730, Sugár
ELEKTROMOS HÁZTARTÁSI GÉPEK SZERVIZE

COMMODORE 64 számítógép tartozékokkal (monitor, floppy, lemezek,
2 db joystick, gyorstöltő cartridge,
magyar és német nyelvű szakirodalom) eladó. Érdeklődni lehet: 405ELADÓ 1 db új'Welt 401 Diesel
1733 vagy a 06-20-345-471
diagnosztikai és füstölésmérő műENTERPRISE típ. 128 k személyi szer 250 ezer Ft + Áfa, 1 db új MÓD
számítógép újszerű állapotban tarto- 481 kipufogógáz elemző készülék
zékokkal sok programmal és hozzá- állvánnyal 570 ezer Ft + Áfa, 1 db új
való szakirodalommal eladó vagy el- SIMPES fényszóróbeállító készülék
108 ezer Ft + Áfa. Érdeklődni: 405cserélhető. Telefon: 400-1 1 24
5301
GYŰJTŐ KERES cserére vagy megvételre régi fém- és papírpénzeket ELADÓ 126-os POLSKI FIAT (1981)
(főleg német és román pnzeket és teljesen felújítva, 11/2évműszakival
tízpengősöket keresek, de más is 1200-as LADA (1979) jó állapotban,
riasztóval 2 év műszakival. 88118 ezer Ft-os irányáron. Műszaki
cikket beszámítok. Hívjon! Telefon:
409-1991

- szülészeti segítségnyújtás

Autóüvegezés 24 órán belül
Szakszerű méretrehúzás padon
Computeres színkeverés
Fényezés fülkében
Kisebb expressz ja vftá sok
esetleg szombaton is10-16-ig
FODOR GYÖRGY
karosszérialakatos mester
XVI. Mátyás király út 112.
T: 405-2408, 06-30-406-532
VILLANYSZERELÉSI
ANYAGOK
és festékek kaphatók
MÁTÉ PÁLNÉ
építőanyag
kereskedésében
- műanyag csövek
- kábelcsatornák, vezetékek
- lámpatestek, kapcsolók
- szerelési kellékek

színű, két ajtós, bukó lámpás. Irányár: 400.000 Ft. Érd: 403-6471 este

SKODA S 100-as gépkocsi újonnan
dukózva, jó állapotban eladó. (Rendszám és vizsga nélkül). 4 személyes
lakókocsi, elősátorral eladó. Cím:
Barta, 1161 Bp. Kornél u. 6. Telefon:
271-4911
MERCEDES, 190/2500, dízel, 4 éves
eladó. Telefon: 184-2177
MAZDA 626-os 2000-es dízel gépkocsi 1987-es eladó vagy kisebb gép-

- Hűtőgép, fagyasztó, villanytűzhely, mikrohullámú sütő, hőtárolós kályha, mosógép, háztartási kisgépek javítása jótállással
- Villanyboyler javítás, tisztítás, csere, házhoz szállítással is
- Kisebb vízszerelési munkák elvégzése
Gabula Bt. Telefon: 409-0554
HIBABEJELENTÉS: Hétköznap 8- 18-ig
Felvevőhelyünk a Világ mozival szemben
XVI. Rsztm. Ságvári u. 2. Tel: 405-5861
Szervizvezető (R-telefon): 06-30-424-403
NYITVA: hétköznap 8-11-ig és 14-18 óráig

Ingyenes lakossági
apróhirdetés,
Vállalkozók ajánlatai,
Keretes hirdetések
felvétele
Telefon: 405-5919
(hétköznap)

Hirdessen apróban
Nálunk ingyen van!
(INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS)
Hirdetés szövege:
(Nyomtatott betűkkel, olvashatóan)

-& -& -:};-

Továbbra is kaphatók
- építőanyagok
(mész, cement, tégla,
sóder, homok)
- samottáru, agyag
NYITVA: H-P 7-16-ig
Szombaton 7-12-ig

1161 Baross u.130.
(János u. sarok)
Tel: 405-4987

A hirdetést feladó neve:
cím:

A hirdetés szövegét kérjük levélben eljuttatni a szerkesztőség postacímére
(Helyi Hírek 1631 Bp. Pf. 6.). Hirdetés feladható a 405-5919 telefonon is.
(A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy az érdekeit sértő vagy az etikai normákba ütköző
hirdetések megjelentetésétől elzárkózzon!)

RICH-2000 Kft. VEQYES VffS-MÜSZflKI BOLTJA

antenna

Bp. XVI. Köztársaság u. 29. (a Hősök terénél)

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16,30-ig Tel: 405-5852
ZIBRO KAMIN kályhához üzemanyag
gáz-, vegyes tüzelésű kazánok, vas-műszaki, híradástechnika, zár-lakaí-vasalás, szerszámok, gépek, szerelvényáru, PVC-padló, csavaráru, festék,
villanyszerelési anyagok, háztartási cikkek, ragasztók, radiátorok

Konyha és lakásfelszerelés, kolóniái
és modern kisbútor, képek, kerámiák
H-P: 11-19, Szó: 9-12 óráig
TELEFON: 405-2128

KONTÉNERES
SITTSZÁLLÍTÁS

LÖKHÁRÍTÓ SZERVIZ

Műanyag lökhárítók javítása
GARANCIÁVAL
Díszrácsok, és egyéb
műanyag alkatrészek

JAVÍTÁSA, PÓTLÁSA

Javított, bontott és gyári új
LÖKHÁRÍTÓK FORGALMAZÁSA
1162 Bp. Béla u. 89.1:405-5102
Nyitva: H-P 7-17 óráig

- sóder, homok, termő- »^
föld szállítás
«^ rfir^-'
- gépi földmunka gjfegfeár
vállalás
Tj^ppt
- cement, mész, téglaszállítás
1163 Bp. Kerepes! út 184.
Tel/Fax: 404-1625, 404-1626

^IE1 l
rövid határidővel l

NYOMTATVÁNYBOLT
1165 Bp. Bökényföldi út 6.
Nyitva: H-P 7,30-18 óráig

Rendelését Tel/Fax-on is feladhatja:

Tel/Fax: 407-3098
Pizzérig
_PjetTÓ_

PIZZASZOLGÁLAT
XVI. Arany J.-Budapesti u.
sarok (a benzinkútnál)
Ingyenes házhozszállítás!

Telefon: 06-20-340-340
ANYAGBESZERZŐK, ÉPÍTKEZŐK FIGYELMÉBE!
Zártszelvények, szögvasak, laposvasak, köracélok,
betonvasak, kötóződrótok
Réz víz- és fűtéscsövek, idomok, gázcsövek
PVC csövek és idomok
Horganyzott csőkapcsoló-idomok, elektródák,
vágokorongok, szögek, kerítésfonatok, huzalok
Zárak, lakatok, csavarok, Csaptelepek, golyóscsapok
Vas-, alumínium- és horganylemezek
Gázkazánok, vízmelegítők, gázkonvektorok, gáztűzhelyek

VAS-MŰSZAKI BOLT

XVI. Sashalom, Veres P. u. 73.
Anyagbeszerzést és házhoz
szállítást rövid határidőre 'VÁULALUNK!

Tel: 163-1442
Fax: 271-0019

^^
/NYITVATARTAS:
^
r
~l Hétfőtől-szerdáig: 8-16 óráig
Csütörtök:
8-17 óráig
Péntek:
8-15 óráig
\Szombat:
8-12 óráig ^

COLUMBIA

fiuiNEi

S7TFRFÓ MŰHOLDVEVŐ 250 CSATORNÁ_S, DFKÓDER BEMENET, 22 kHz
JE.IADÓ ? LNB FF.IHEZ (DUNA TV) 2
SCART CSATLAKOZÓ 090-ES TÜKÖRREL,
VECOM FF.IJFI
(áfás ár) 21.000,1

•rapi

Ál Bűi

PÁCÉ
MŰHOl DVEVŐ
S7FTTFK
TELJES VÁLASZTÉKA (áfás ár) 37.300-tól'

ÁM MICRO SZETTEK

(áfás ár) 13.900-tól

THOMSON BVD 20
DFKÓDER (vc ii) BASIC + FILMHÉT

(áfás ár) 35.210,

FÉl ÉVES KÁRTYÁVAL

ANTENNA NAGYKERESKEDÉS

ANTENNA SZAKÜZLET
XVI. Veres Péter u. 87
Tel: 183-7301
l.-P.:8-17-ig,Sz.:8-12-ig

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 EV GARANCIA. VISZONTELADÓKNAK ÁRENGEDMÉNY.
KÉSZÜLÉKEINK KERMI ÉS MEEI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK!

LEGYEN-E UJ NEVE
A KERÜLETNEK?
Kissé megosztotta a kerüle' tét az új nevére kiírt önkormányzati pályázat. Mintegy
százan pazar név-javaslatokat
küldtek be, a bíráló bizottság
ebből négyet kiemelt, és az önkormányzat újságjában szavazásra bocsátotta. Vélhetően
néhány száz szavazócédula be
is érkezik majd, s erre hivatkozva az önkormányzat akár el
is döntheti a kerület szép új
nevét.
Mi sem vennénk a bátorságot, hogy bölcs önkormányzati
tisztségviselők elkeresztelési
erőfeszítéseibe avatkozzunk,
ha számos olvasónk nem kérdi
meg: ugyan mit tehetnének,
hogy a kerület maradjon úgy,
ahogy van. A kérdést továbbítottuk az ötletgazdának, Takács László képviselőnek, aki a
világ legtermészetesebb módján elmondta: aki a XVI. kerületet XVI. kerületnek szeretné
elnevezni, az azt írja a szavazócédulára, hogy XVI. kerület.
Ez tényleg praktikus megoldás, kár, hogy a 28 ezer példányban kinyomtatott oldalas
szavazási felhívásban egy árva
szó sem esett róla. (Ott csak a

m •

IDEIGLENES JOGOSÍTVÁNYT!

MOLNÁR
AUTÓSISKOLA {

négy név-javaslat szerepelt a
címerek és a szavazócédula
fölött.) Félő, hogy a kerület lakói a két számmal ezelőtti önkormányzati újságot már aligha
tudják előkukázni, ezért mi is
bátorkodunk kinyomtatni egy
szavazócédulát, amely azok
szavazatait hivatott gyűjteni,
akik nem szeretnék megváltoztatni a kerület eddigi elnevezését (mármint Árpádföld, Cinkota, Mátyásföld, Rákosszentmihály, Sashalom - együttesen
XVI. kerület).
A szavazatokat szerkesztőségünkben gyűjtjük és hivatalosan beterjesztjük a képviselőtestület elé, ha ismét napirendre kerül a kerület elnevezúse.
A szavazólapok beküldhetők
postacímünkre (H.H. 1631 Bp.
Pf. 6.) illetve leadhatók ott, ahol
újságunkat megvásárolták. (F)
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KARÁCSONYRA
ajándéktárgyak, kiegészítők
o Csömöri u. 80
Üzletközpont tetőterében

S7TFREÓ MÚHOt DVEVÓ
400 CSATORNÁS, ?2 kH? JFI ADÓ 2 l MR FFJJFI.
(DUNA TV) 3 SCART CSATI AK07Ó o90
TÜKÖRFl.VFCOMFFJJFI
(áfás ár) 22.500,

SZAVAZ

ANYAGOK BESZERZÉSE IS RÖVID HATÁRIDŐRE
Előjegyzést felveszünk- Kerületieknek ingyenes házhozszállítás
FÉNYMÁSOLÁST VÁLLALUNK: A/4 és A/3 méretben
UGYANITT CUKOR-NAGYKER MINTABOLT!!!

NEXTWAVE
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A Helyi Hírek
információs melléklete
1995.11.

A CORVIN Művelődési Ház programjából
Bp. 1163 Sashalom, Thököly u. 13.
Telefon: 1-840-626, 2-710-406
November 25. 20 óra
Frank Drebin koncert
November 27.16-19 óra
Nyugdíjas klub
táncos-zenés délutánja
December 1-20-ig
„Vázlatok, rajzok" címmel
Mohácsi Regős Ferenc
képzőművész kiállítása
Megnyitó: december 1-én 17,30-kor
Nyitva: hétköznap 9-12 óra,
szombaton 14-17 óra
December 4-től
KARÁCSONYI VÁSÁR!
a művelődési házban.

December 2-án 19-02 óráig MIKULÁSBÁL. Közreműködik a CLIPS együttes. Táncbemutató, bűvészparádé,
táncverseny, büfé, tombola
December 8.14,30 óra
IH A MIKULÁS!
A kerületi óvodák és általános iskolák
szervezett csoportjai részére
Közreműködik a PÓKER együttes
ÚJ! Callanetics tanfolyam indul december elején kedd-csütörtök 17-18 óráig
Alábbi tanfolyamainkra folyamatosan
lehet jelentkezni:
Mozdulatművészet
Ritmikus sportgimnasztika
4-8 éveseknek

A MAZDA-Galéria programja
1163 Bp. XVI., Batsányi J. u. 47.
November 17-től december 7-ig
Szabó László festőművész kiállítása
December 8-tól december 31-ig
Ezüst György festőművész kiállítása

mazoa AKCIÓ

Klasszikus balett 6-10 éveseknek
Jazz tánc és modern tánc
10-12 éves kortól
BÓBITA zenei óvoda
kadd 17,30-tól
Kerámia
szerda 17-19 óráig
Néptánc óvodásoknak
kedd 17,30-18,30
Társastánc tanfolyam
hétfőn 16-18 óráig
MEGHÍVÓ
A Kulturális Tanácsadó Testület (volt Kulturális Kamara) tisztelettel meghívja a kerület művészeit a CORVIN Művelődési Házba december 5-én 14 órára baráti beszélgetésre. Téma: A millecentenárium keretében megrendezendő Művészeti Hetek
programja
Szászai Erzsébet
elnök
-#- -#-#
ÚJRA ZUG! A közelmúltban
nagy sikerrel bemutatkozott
Zug Pantomim színházi társulat újabb előadására kerül sor
december 16-án este 7 órakor
a Cserepesházban (XIV. Vezér
u. 28., a Füredi út sarkán, tel:
252-6284).

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

G) lender-lfoti
ALAKFORMÁLÓ SZALON

Az új 323 Sedan 1.3Í és 1.51 motorral,
magas felszereltséggel
már 2.290.000 Ft-tól kapható,
kamatmentes részletre is!
-Szabó 1163 Bp. Batsányi J. u. 47.
Tel: 271-02-12, 271-09-03,184-15-37

ESKÜVŐI ÉS EGYÉB MEGHÍVÓK
GYÁSZJELENTÉSEK
egyedi kivitelben, kis példányszámban
szükség esetén azonnal is!
Ugyanott névjegy, szórólap, öntapadós cimke,
levélpapír Cég-emblémák tervezése, újságok,
dokumentációk szerkesztése
Hermina Gyors-Nyomda - Tel: 405-5919

Telefon: 409-16-88
R-tel: 06-30-44-57-44
SZOLGÁLTATÁSAINK:
-#- Slender You torna
-x- Bronzárium
c- Mélymeleg terápia
'- Szauna
'- Turbó Szolárium
:í
::-

ÍJJ ÜZLETEINK:
Konditerem nőknek
Fodrászat, Kozmetika
Virágbolt, Salátabár
Műköröm Szalon

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

Parafinos kéz és arckezelés
Face lifting
NYITVA: H-P 8-20 óráig
Szó 8-14 óráig
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VÁLTOZÓ
TELEFONSZÁMOK
Folyamatos a kerületi telefonok rákapcsolása a digitális főközpontra. Ebben a hatalmas
változásban nem könnyű eligazodni, csak az biztos, hogy december közepéig a telefonok túlnyomó többségét „átforgatják" az
új központra. Összeállításunkkal
olvasóink eligazodását szeretnénk segíteni. (A csillaggal jelölt
számok lapzártánk időpontjában
már megváltoztak, a többinél ez
legkésőbb december közepéig
történik meg.)
Polgármesteri Hivatal:
Központ

404-4888

Polgármester
404-1909
Jegyző
404-0216
Ügyfélszolgálat
404-2366
Állatorvosi Hivatal
404-3376
Tisztiorvosi Szolgálat
403-1164
Polgári Védelem
403-6908
Rendőrkapitányság:
Központ
407-8455
Rendőrkapitány
407-7996
Árpádföldi rendőrőrs
M09-5030
Cinkotai rendőrőrs
*400-1809
Szentmihályi rendőrőrs M05-7895
Szakorvosi rendelő (Jókai) M07-0001
Éjszakai ügyelet
M07-4045
Kis SZTK (Hősök tere)
M05-7628
Gyógyszertár (Jókai u.)
407-5632
Közterületfenntartó kirend. 404-1761
Cinkotai temető
400-6268
Vízművek kirendeltségek:
Karát utca
403-0602
Sashalmi sétány
403-7615
Elektromos Művek
*405-5298
Közjegyzők:
Dr. Nováki Orsolya
405-2013
Dr. Godár Sándor
M07-3517
Budapest Bank (Rákosi u.) '405-4208
OTP Bank (Jókai u.)

TISZTUJITAS

AZ

Tisztújító küldöttközgyűlést
tartott november 21-én a XVI.
kerületi Általános Ipartestület. Az
eseményen megjelent Szűcs
György, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke, Balassy József, az Ipartestületek
Budapesti Szövetségének elnöke, Hefter József, a Budapesti
Kézműves Kamara elnöke, Kovatkó István, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.
A szavazás eredményeként
ismét Szabó Géza lett az ipartestület elnöke, Tőzsér Ernő elnökhelyettes, Dávid Péter, Gablini
Gábor és Gubán György pedig
alelnök. Az elnökségben kapott
helyet Kocsis László igazgató,
Csorba Ibolya, Gáspár József,
Huszár Lajosné, Kukucs Károly,
Léhner András, Leitold Károly,
Puskár Mihály, Radácsi István,
valamint Szabó Antal, aki az örö-<
kos tagok elnökségi képviselője.
A közgyűlésen elismerések átadására is sor került. Szabó Géza Aranykoszorús mester kitüntető címet kapott az Ipartestületek Országos Szövetségétől, 40
éves kisipari-vállalkozó munkájáért aranygyűrűt kapott Farkas

A N9 80 Kisvendéglő

1161 Bp. Csömöri út 80 üzletközpont
értesíti a Kedves Vendégeit, hogy

Istenünk, kormányunk
segítségével, valamint a MATÁV
közreműködésével megkaptuk

új és végleges
405-3750

'407-7555

KANCSALSÁG
műtét nélküli gyógyítása

lézer, mágnesterápia, rövid és távollátás javítása speciális módszerekkel
Dr. W. N. Bessmertnaya szemorvos
1163 Bp. Kézbesítő u. 24.
T: 06-30-408-347, este: 271-7918

HÁLÓZATI VILLANYSZERELÉS
RIASZTÓRENDSZEREK
KIÉPÍTÉSE
ÉRINTÉSVÉDELMI,
TŰZVÉDELMI MÉRÉSEK

Autóriasztó és videoszerviz
Syscotel Elektronikai Kft

XVI. Katóka u.51.
Tel: 271-0351

IW.SÓOEROS U. H

SHL1X

KERTÉSZETI
1164 Bp. Magtár u. 40.
Tel.: 06-30-448-394
Konténeres és szabadgyökerű
gyümölcsfák és dísznövények
Cserjék, rózsák, lombosfák
Sziklakerti örökzöldek, évelők
talajjavító anyagok, virágföldek, sziklák
-ig
December 1 0-től 24-i|
KARÁCSONYI
FENYŐFAVÁSÁR

Kert- és sziklakertépítés,
kertápolás, fenntartás garanciával
NYITVA:
K-P 8-17, Szó: 8-14, V: 9-12

IPAROSOKNÁL
Károly asztalos és Paulányi József villanyszerelő, 25 éves kisipari-vállalkozó
munkájáért
ezüstgyűrűt kapott Bálint István
autófényező, Rési István autószerelő, Szabó Géza autószerelő, Irházi István gumijavító, Fülöp
Ferenc lakatos, Puskár Mihály
lakatos, Kissné Gönczi Adrienne
műanyagfeldolgozó, Szabó Sándor műszerész, Szőke László
műszerész.
Védjegy embléma használatára jogot nyertek: Bárány Géza
asztalos, Biczó Elemér kőműves,
Bognár József víz-, közp. fűtés
szerelő, Bodnár József lakatos,
Csáki Csaba bádogos, Felber
László szobafestő, Glavák Istvánné női szabó, Jónás Sándor
ács, Kalicz András kereskedő,
Kántor György teherfuvarozó,
Kovács Attila víz-, gázkész, szerelő, Kunze Claus Dieterné fogtechnikus, Léhner András felvonókarbantartó, Marcsányi László
lakossági szolgáltató, Pócsik
Gyula karosszéria lakatos, Polyák Mihály villanyszerelő, Szilágyi József lakatos, Szőke Ferenc
személyszállító, Tihanyi István
autójavító, Török Ferenc kőműves, Vágási András bádogos,
Vászovics Norbert lakástakarító.

Dr. Mcillcr Pálma

fogászati magánrendelését
elkezdi.

L Érdeklődni lehet: 1135-240 J

PEDIKUR, MANIKŰR
XVI. Veres P. u. 114. T: 183-6757
(A férfi fodrászatban, a Mátyásföld Repülőtéri HEV-megállónál

ÚJ HELYEN
A HITELOSZTÁLY
A takarékosság világnapján,
október 31-én családias ünnepség keretében került átadásra az
OTP Bank XVI. kerületi fiókjának
új hitelosztálya az Állami Biztosító volt helyén. Ezzel 1400 négyzetméterre nőtt az OTP fiók alapterülete, ahol mintegy 100 munkatárssal kívánnak az ügyfelek
legnagyobb megelégedésére
dolgozni.
Szó esett a közelben (a Jókai
utcai volt pártházban) található
Garancia Biztosítóról is, amely
az OTP házi biztosítójának számít (tekintettel arra, hogy a biztosítót az OTP alapította, s nála
vannak a cég részvényei is), s
szolgáltatásait melegen ajánlják
az ügyfeleknek. A vendégek
megtekinthették a pár napja
üzembehelyezett műholdas
Unisys adatátviteli rendszert,
amely a lakossági folyószámlák
naprakész állapotát hivatott biztosítani a központi számítógéppel fenntartott on-line kapcsolat
segítségével.

Kéziszövött szőnyeg és faivédő
(gyapjú, textil) készítése
méretre, színválasztékkal
Tel: 409-10-38
1162Felcsútiu.40/A.

Skoda, Dacia, P. 126

PÁLYA AUTÓSBOLT
XVI. Pálya u. 129.
Nyitva :H-P 9-17 óráig
Tel: 06-30-489-309
CB: közép AM1

Megfújták Micsi kocsiját Budapesti Kereskedelmi és iparkamara
Eltűnt Pálfy István állatorvos
HELYI SZERVEZET ALAKULT

(népszerű nemén Micsi) autója
november 11-én, pénteken este.
Az eset úgy esett, hogy a doktor
úr a Budapesti út 90. alatti házuk
előtt csak annyi időre hagyta bezáratlanul az autót, míg leszaladt
a garázsajtót kinyitni. A CFW720 frsz. rozsdabarna Opel Asconával együtt eltűnt két orvosi
táska, személyes iratokkal, egy
piros, dobozos Hofner elektromos gitár. A megtaláló jutalomban részesül! Tel: 405-4200

HUSDISZKONT

XVI. Újszászu.43.
Nyitva H: 8-13-ig, K-P: 6-14-ig
LEHÚZOTT FÉLSERTÉS
fejjel: 410 Ft/kg
f ej nélkül: 430 Ft/kg

sertés, marha, csirke
(borjú, birka rendelésre)

karaj:
540 Ft/kg
comb:
530 Ft/kg
tarja:
480 Ft/kg
zsírszalonna: 130 Ft/kg
darált hús
510 Ft/kg
VISZONTELADÓK RÉSZÉRE
TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK!

A kamarák a gazdaság szereplőinek önigazgató szervezetei, amelyek bizonyos hatósági
feladatokat is ellátnak. Az önkormányzatiság jegyében került sor
november 22-én a kerületi tagok
önszerveződésében a BKIK helyi
szervezetének megalakítására.
Mint az eseményen elhangzott, a vállalkozók körében nagy
a bizonytalansága kamarai tagozódással kapcsolatban. Pedig talán nem is olyan bonyolult a dolog a rendezőelv ismeretében.
Minden vállalkozás kötelezően
tagja valamilyen kamarának. A
döntően mezőgazdasággal foglalkozók az Agrárkamarához tartoznak. A kisebb vállalkozók, elsősorban a hagyományos értelemben vett kisiparosok (akik a
két kezükkel keresik a pénzt) a
Kézműves kamara tagjai lesznek, az összes többi vállalkozó
pedig a Kereskedelmi és Iparkamarához tartozik. Az előzetes
felmérések szerint a BKIK kerületi tagsága meghaladja a hatezret.

Olcsóbban építkezhet,
ha nálunk vesz

OLTOTT MESZET

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

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

Tel: 405-2874
Az Ön autója nálunk van!
Jöjjön, nézze meg!

KARÁCSONYI AKCIÓ

Használt autók állapotfelméréssel,
RÉSZLETRE IS!
KÍNÁLATUNKBÓL:
VWTRANSPORTER1.9D
1992 SEAT IBIZA 1.4 SPORT LINE 1994
1993
1994 SEAT MARBELLA 903
VWVENT01.9 TDCL
1994 SEAT IBIZA 1.2 GLX
1992
VW GOLF II11.4
1989 RENAULT 21 GTD
1992
VW GOLF II. 1.6
1993 FORD FIESTA 1.1
1995
VW PÓLÓ 1.4 DIESEL
1993 FORD ESCORT „VAN" 1.8D 1993
VW PÓLÓ 1.4 DIESEL
1994 OPEL ASTRA „CARAVAN" 1.4 1995
SEATCORDOBA1.4CLX

Hollárautó Kft.

Bp. XVI. Körvasút sor 8

Tel: 405-40-14
405-57-08

A kamarák megalakulásának
költségeit az eredeti elképzelések szerint a kormánynak kellene állnia, de az ismert költségvetési helyzet miatt az idei költségeket ráterhelték a vállalkozókra.
Sokakban az is viszolygást keltett, hogy a tagdíj a közadók módjára behajtható, de erre - mint
elhangzott - nem kerül sor. A
kamarák a szolgáltatások és bizonyos hatósági tevékenységek
során előbb-utóbb kapcsolatba
fognak kerülni minden vállalkozóval, akiknek ez alkalommal
lesz módjuk a tagdíj rendezésére. (A késedelmi pótlékról nem
esett szó.)
A XVI. kerületben nagy hagyományai vannak a vállakózásnak,
s akár ez is indokolhatja a helyi
szervezet megalakítását, s a
szolgáltató iroda megnyitását
(amelyre lapzártán után, november 27-én kerül sor a Jókai u. 4.
alatti volt pártház első emeletén).
A helyi szervezet megalakulását
Bedők Barnabásné, a kerület kamarai referense irányította, a

szervezet elnöke lett Szatmáryné Jáhl Angéla, elnökhelyettese
Ferenci Zoltán, alelnökök Landa
Ede és Hollár János. Az ellenőrző bizottságba a tagok Gonda
Ferecnét, Igaz Richárdrvét és
Lovró Józsefnét választották, az
etikai bizottságba pedig Ruszkay
Barnabást, Albert Ferencet, Markos Miklóst és Hídvégi Istvánt.
FAIPARI SZAKÁRUHÁZAT
NYITOTT a Kentech Ec. november 17-én, pénteken a XVI. Sárgarózsa utca 22. szám alatti új
telephelyen. A megnyitót Molnár
Péter, az Asztalosipari Szövetség elnöke tartotta. A megnyitó
után Hegedűs Károly, az egyéni
cég tulajdonosa bemutata a vendégeknek az új termékekkel kibővített áruválasztékot, és a kereskedelmi importőr-partnerek
gépeit és szerszámait. Az épületes bútorasztalosok új szakáruháza a segédanyagoktól a kézi és
ipari gépekig széles választékot
forgalmaz.

15% árengedmény
a Helyi Hírek hűséges olvasóinak
Ehhez semmi másra nincs szükség, mint lapunk három legutóbbi
számára (jelenleg a 7. évf. 9., 10. és 11. 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: 271-7142
Hermina GyorsNyomda
XVI. Hermina út 16.
Tel: 405-5919

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) külön-külön is igénybe vehető. A kerület vállalkozóinak pedig ezúton ajánljuk
fel a lehetőséget az akcióhoz való csatlakozásra
(A fenti szervezési módszerjogvédett, illetéktelen másolása törvénybe ütközik. Azonos vág/
hasonló nyilvános felhasználása csak a kiadó engedélyével történhet.)

Reál-Sansz Kft.
1162 Bp. Hermina út 9.
Telefon: 405-1760
Széles ügyfélkörrel rendelkező

KÖNYVELŐ
IRODA

vállalja egyéni és társas
vállalkozások könyvelését,

igény szerint teljes adminsztráció

HŰTŐGÉP
FAGYASZTÓ
MOSÓGÉP
VILLANYBOYLER
javítása
garanciával!

Papp Pál
1161 Bp. Sashalom u. 3.
Tel: 405-4235

JÖVŐRE LESZ 90 ÉVE, hogy elkészült a cinkotai
Szerb Antal Gimnázium épülete. Eredetileg viszont
egészen más céllal indult a Magyar Gazdasszonyok
50
Országos Egyesülete által szervezett építkezés. Keresztrejtvényünk 1. részében az építész neve, 2. részé- Muszáj
ben az eredeti funkció található.
A megfejtéseket december 12-ig kérjük levelezőlapon
\
beküldeni postacímünkre: H-H 1631 Bp. Pf. 6.
A helyes megfejtők között 1 elemes faliórát, 2 féléves
Helyi Hírek előfizetést valamint 5 ajándékcsomagot Dehogy!
Ágra
sorsolunk ki
ford.

lm

^
^

Előző számunk keresztrejt
vényébe a Veres Péter út egyik
ismert épületét rejtettük. A sokáig úttörőházként használ t
épület eredetiig mulatóhely-•
nek épült, majd polgári leányiskolának adott otthont. A kövéren szedett szavak voltarr
megtalálhatók a keresztrejtvény 1., 2. és 3. részében.
Nyerteseink a következők
elemes faliórát nyert Szabó Istvánné (Lándzsa u.), féléves
Helyi Hírek előfizetést nyer t
Tátrainé Vörös Brigita (Kőpáncs u.) és Király József (Pálya u.). Ajándékcsomagot nyeri
F
Papp Attila (Rákosi út), György
Endréné (Farkashida u.), Berencsi Barnabásné (Péterke
u.), Budai Tibor (Futórózsa u.)
és Szabó Krisztina (Olga u.). fi t
nyeremények
átvételének
módjáról levélben küldünk értesítést. Nyerteseinknek gratu
tálunk, olvasóinknak további jc
szórakozást és sok szerencse f
kívánunk!
VIRÁG - AJÁNDÉK
T KARÁCSONY/ ]
l asztali díszek J
NÉVNAPI CSOKROK
Újszász és Papucsvirág u. sarkán
Nyitva: K-P: 8-12-ig, 14-18-ig
SZOMBATON: 8-1 6-ig
VASÁRNAP: 9-1 3-ig

Az Újszász utcai

BARKACSBOLT

kis- és nagykereskedése
VÁRJA VÁSÁRLÓIT!
Bp. XVI. Újszász u. 95.
(a Diszkont mellett)
NYITVA:
H-P: 8-17,30-ig, Sz: 8-13-óráig

Tel: 407-2059

ÚJDONSÁG!
egységcsomagos vásárlás
esetén ÁRENGEDMÉNY!
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Minden Kedves Vásárlónknak

^

5°/i engedmény este 7 után
tej-tejtermékek, péksütemény,
cukrászati valamint hidegkonyhai
áruféleségek vásárlásánál!

MINDEN HÓNAPBAN

kóstolóval összekötött
árubemutatót tartunk!
1 5-e tájékán akciókat rendezünk

Kenyér: 60,- Ft
Kifli, zsemle: 6,- Ft
A fi ^ a Rákosi út és
LlLÍ l .János u. sarkán

íll)
V Áruházunkban
NVITUA- H-P 6-20 óráig
J;JJLLJK Szó 6-14 óráig
TnKTftö Vas 7-14 óráig
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^£3 A HÉTKÖZNAPOK HASZNOS BOLTJA |
IMPORT TISZTÍTOTT RUHÁK, DIVATÁRU, LAKÁSTEXTIL, PAPLAN,
PÁRNA, SZŐNYEG, Háztartási-, Papír-, Vegyi-, Műanyagáruk
+ X. Újhegyi sétány 3.; + XIV. Erzsébet királyné u. 30/a.; +XV. Drégelyvár 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.;
* * * VÁSÁROK * * *
Ifjúsági Áruház, V. Kossuth Lajos u. 9. * PÓDIUM VI. Andrássy út 33.
* PARK SZÁLLÓ, VIII. Baross tér 10. * XIII. Kádáru. 4. Rutiplusz*
A + JELZÉSNÉL TEXTILTISZTÍTÓ FELVEVŐHELY IS ÜZEMEL
NOMIX SZALONMOSÁS, EXTRANETT VEGYTISZTÍTÁS!

