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Tisztek Olvasó!
Amikor 1989-ben a Helyi Híreket útjára indítottuk, alternatívát
kívántunk teremteni az addig igen egyhangú helyi tájékoztatással
szemben. Azóta rengeteg idő eltelt, hol sűrűbben, hol ritkábban
zajlottak a helyi események, de az alapelveken soha nem kellett
változtatnunk.
Melyek ezek az alapelvek... Demokratikus berendezkedésű
országban az alkotmány által biztosított jog az információk
szabad áramlása és a különféle vélemények nyilvánossága.
Elvárt (de egyúttal megkövetelhető) a törvények betartása számunkra elsősorban a tájékoztatás területén. Mindezeken túl
lapunk mindig kissé szemben állt a helyi hatalommal, felvállalva
ebben a kerületi közösség többségi álláspontját - az ugyanis
aligha vitatható, hogy a hazai átlagpolgár többé-kevésbé
hatalomellenes.
Nem volt ebben a szerkesztőségi alapállásban semmi hiba a
tanácsrendszer utóján, majd a Fidesz-SZDSZ többségű (idővel
elemeire szétbomló) első önkormányzat alatt. A '94-es választások idején helyi szinten egészen képtelen dolgok történtek.
Jelenlegi polgármesterünk egy ízléstelen lejáratás! kampány
nyomán nyert (szoros eredménnyel) mandátumot. Az akkori suta
kormányzati intézkedések a kerület jól tagolt választói rétegét az
MDF-KDNP-FKGP-MIÉP koalíció felé tolták el, s az egyéni
körzetek többségében ezek a jelöltek nyertek.
Ezt a nagy borulást nyögi azóta a kerület. Az MDF-koalíctós
pállok kisebb arányú győzelemre számítva húzóembereiket
listára tették, az egyéni körzeteket pedig olyan jelöltekkel párnázták ki, akik (vesztes) szavazatai a listán juttattak volna be
képviselőket. Ehelyett viszont képviselők lettek az esélytelenek,
a listán rekedtek a húzóemberek. Nyílt titok volt az is, hogy a
pártokban senki nem számított az MDF-es polgármester győzelmére - lényegében tisztességből állították, hogy legyen egyáltalán jelöltjük...
Az így felállt önkormányzat működését azóta is őszinte csodálkozással figyeljük. A helyi ügyekben mutatkozó tájékozatlansághoz idővel nagyfokú önteltség társult, kiegészülve trehánysággal, figyelmetlenséggel és nemtörődömséggel - tisztelet a
kevés kivételnek. Az önkormányzati vezetés által szabadjára
engedett hivatalban bármi packa megtörténhet, mindenféle következmény nélkül. Számos sülő „magánpecsenye illata"érződik
a levegőben... Terjedelmi okok miatt alig tudjuk követni az
eseményeket.
Nem is lenne semmi gond, ha országosan nem az MSZPSZDSZ uralkodna, vele szemben pedig parlamenti ellenzékként
a kerületben hatalmon lévő pártkoalíció (nagyjából). Miközben
bőséggel mazsolázunk az elbaltázott helyi ügyek között, képtelen
vádakat kapunk... Az utóbbi időben lapunkat mondták már
baloldalinak, szadeszosnak, egyházellenesnek, s amikor azt
tudakoltuk, mit kellene tenni, hogy ne vádoljanak bennünket, az
volt a válasz: ne írjuk meg az eseményeket, esetleg tompítsuk a
negatívumokat.
A baj csak az, hogy korábban nem ezt ígértem, Tisztelt Olvasó.
1989 szeptemberében, első számunk ugyanezen rovatában a
következőket írtam: „A Helyi Hírek mindenről beszámol, ami az
itt lakó közösség számára fontos vagy érdekes. A valóság
kiderítésében a szerkesztőséget semmi nem akadályozza. Munkatársaim nevében is ígérhetem: legfontosabb célunk, hogy
becsülettel szolgáljuk a XVI. kerület közösségének érdekeit."
A legutóbbi önkormányzati választások óta megjelent cikkeink
tényszerűségét senki nem vitatta - és nem is lehetett volna, mert
megfelelt a valóságnak. Ha vélt érdekek miatt eltérnénk alapelveinktől, lapunk hitele kerülne veszélybe, hiszen az olvasókat
nem lehet megtéveszteni. Megoldást valószínűleg az jelentene,
ha az érintettek felnőnének végre feladatukhoz, s a nyilvánosság
előtt úgy tevékenykednének, hogy az ne járassa le az általuk
felvállalt elveket. Lapunk ugyanis nem tehet mást, mint amit
eddig: mindenről beszámol, ami itt fontos vagy érdekes...
Ferenci Zoltán

Kikapcsolták az áramot...
Kikapcsolták az áramot, de
nem a lumpeneknél, akiknek fogyasztását az ELMÜ jóváírja, a
dolgos polgárok pedig kifizetik....
- nem a stadionok és sportcsarnokok fényözőnében ugráló
felékszerezett külföldi majmok visftása közben...
- nem a gyűléstermekben,
ahol politikai svindlerek, körömletépők, veserugdosók és utódaik
hülyítik a népet...
- nem az- éjjel-nappal kivilágított bankokban, ahol a bankárok
saját pénzüket őriztetik soha meg
nem hibásodé elektromos csodákkal...
Az áramot a Testnevelési
Főiskolán kapcsolták ki, Badiny Jós Ferenc, a buenos aires-i Jezsuita Egyetem Sumerológiai Tanszékének professzora előadása elején.
kikapcsolták, mert nálunk
többnyire csak azok a történészek kapnak nyilvánosságot, akit
népünket finnugoroktól, manysiktói, cseremiszektől, lappoktól,
voguloktól származtatják; minél
jobban „szovjetesíthető" az ős,
annál jobb.
Badiny Jós pedig nem felel
meg ezeknek az elvárásoknak,
könyveit sem pártdirektívák alapján írja.
Több, mint egy órán át nem
kapcsolták vissza az áramot, talán abban a sanda reményben,
hogy hazamegyünk. „A hiba a
központban van "-jött a magyarázat. Igen, mi is pontosan így
gondoltukNős, minden rosszindulat ellenére szellemi sötétségben nem
mi maradtunk. A hallgatóság,
amely még a lépcsőket is zsúfolásig ellepte, tiszteletteljes
csendben hallgatta a gyertya
lángjánál, mikrofon nélkül, megmegcsukló hangon, de nem papírból és 50 év emigráció után is
tökéletes magyarsággal beszélő
87 éves professzort.
A legkorszerűbb berendezéssel

Autószerelő munka
Autókarosszéria jauítás
(rövid határidővel)
Legújabb típ. kihúzópaddal
gyári adatok szerint
bérmunkát is vállalunk!

Minden gépjármű vizsgáztatása
vonóhorog szereléssel is!
Bp. XVI. Timur u. 103.
Telefon: 409-0424

Egy hatalmas felfedező és
rendszerező elme tárta elénk
történelmi kutatásait, amelyekre
hazaszeretete ösztönözte. Adatok, tények százaival bizonyította
a sumer-pártus-szkíta-hun-magyarfolytonosságot. Azt, hogy az
írásbeliséget, csillagászatot,
földművelést, állattenyésztést mi
terjesztettük el Mezopotámiától
Ázsián keresztül Európáig.
Előttem nem voltak ismeretlenek ezek a tények, a családi hagyományokhoz hozzáolvastam,
kutattam, így megengedhettem
magamnak, hogy feszült figyelem és jegyzetelés helyett melegedjem és sütkérezzem ennek
az EMBERNEK a sötétségben is
érezhető, látható szellemi kisugárzásában. De az elengedettség kellemes érzését hamar aggodalom váltotta fel Badiny Jós
Ferencen és a hozzá hasonló
polihisztorokért.
Lassan mind elmennek a „világítók". Elment Zakar András, Benedek István, Magyar Adorján. Mi
lesz velünk, ha Badiny Jós Ferenc, László Gyula, Püski Sándor
sem fog világítani, miközben a
hatalom minden fényt kikapcsol
körülöttünk...?
Friedrich Klára
P. S. Badiny Jós könyvei a
Püski és Gondos Könyvesboltokban kaphatók.

KÖLCSÖNZÉS - GYÁRTÁS - JAVÍTÁS
Bősed, Hlttl, Kango gépek kölcsönzése
1163 Bp. ÚJszászu.31.
Tel: 403-3213,06-30-406-277

TSINGTAO
Kínai étterein
a XV. kerületben

mely 76 fos
belső teremmel rendelkezik
Az étterem választékos
kínai étel- specialitásokkal
és olcsó árakkal várja
a magyar ét külföldi vendégeket
Nyitvatartási idő:
•inden iap 11,30-23,30 óráig
Bp. XV. Nyírpalota út 2-4.
Telefon: 418-66-51
ESKÜVŐK, RENDEZVÉNYEK,
BANKETTEK
MEGRENDEZÉSÉT VÁLLALJUK

Rendőrök fogták el a cinkotui plébánost
Leoltott lámpájú Trabant közelítette meg szeptember 1 -én késő
este a Tiszakömlő utcában található Jókai Mór Általános Iskola
kerítését. A kocsiból két alak
szállt ki, bebújtak a kerítés kapuja melletti résen és eltűntek a
sötét udvaron. A kutyák vadul
ugattak, ez keltett gyanút egy
szemközti ház lakójában, aki
szemtanúja lett az eseményeknek. Figyelte, mi történik. A két
alak előbukkant az udvar sötétjéből, kimásztak a résen, valamit
motoztak a kocsiban, s másik
irányból kezdték megközelíteni
az iskolát.
Ezek betörők!- villant a szemtanú agyába, s már tárcsázta is
a rendőrséget. Mire végzett a
bejelentéssel, a két alak ismét
előkerült, s leoltott lámpával igyekeztek kifelé a Tiszakömlő utcából. A közben odaért rendőrautó
üldözőbe vette a Trabantot...

Fakultatív foglalkozások

PLAKÁTOK fiZ ISKOLÁN

házak kerületi képviselői valamint az összes iskolaigazgató. Itt
került napirendre Etelka néni bibliakőre: az iskola igazgatója mesélte büszkén, hogy a hagyományos hitoktatás mellett milyen
sokrétűen foglalkoznak a gyerekek keresztény nevelésével. (A
katolikus hittan tekintetében a Jókai iskola élen jár a kerületben.)

Szektás elhajlás
Ebből persze dicséret nem
lett. Pajor atya, a fiatal cinkotai
plébános igen megneheztelt a
„szektás elhajlás" miatt, s véleményét nem rejtette véka alá. Az
igazgatónő viszont nem értette,
miért nem szabad az iskolában
bármi módon forgatni a bibliát, s
a tanszabadságra hivatkozva védelmébe vette a fakultatív bibliakört. Az ellentét az értekezlet során nem oldódott fel.
A vitát hosszabb szünet követte, majd elérkezett a ballagás
napja. A korán reggel érkező
gondnok döbbenten vette észre,
hogy az éjszaka folyamán ismeretlenek szorgosan körbeplaká-

A nem mindennapi történet viszont régebben kezdődik. Etelka
néni, a Jókai iskola tanítónője
évek óta tart biblia-foglalkozásokat az iskolásoknak, (ő a reforKÖZLEMÉNY
mátus egyház szakképzett hitoktatója.) Az egyházi hierarchiáA kerület lakosságának nagy
ban azonban valami miatt csa- része értesült arról, hogy bizolódva egy éve otthagyta a refor- nyos szerencsétlen körülmények
mátusokat, s a bibliai alapokhoz miatt jelen voltam egy rendkívül
szerinte közelebb álló Golgota- bántó és eleve értelmetlen tiltagyülekezetben gyakorolta tovább kozó akciónál, amely Tóth Istvánvallását - s tartotta egyúttal heti ná iskolaigazgató ellen irányult.
1 órában a fakultatív biblia-foglal- A köztünk fennálló hitoktatásbeli
kozásokat a, 10-15 gyereknek.
nézetkülönbség fenntartása melMindez akár az iskola belső lett az igazgatónőt nyilvánosan
ügye is maradhatott volna, ha a megkövetem, s egyúttal garancikerület polgármestere ez év ta- át vállalok arra, hogy a velem kapvaszán nem hív össze értekezle- csolatban álló körökből több ilyen
tet a hitoktatás helyi helyzetének megmozdulás nem indulhat ki.
Pajor András
felmérése végett. A megbeszélécinkotai plébános
sen részt vettek a történelmi egy-

Virág és Ajándék Üzlet
ÉRTÉKESÍTÉS - KÖLCSÖNZÉS - DEKORÁCIÓ

Bp. 1165 Bőkónyfőldi út és Hunyadvér u. sarok

VÁGOTT VIRÁGOK, CSEREPES NÖVÉNYEK, TILLANDSIÁK,
VIRÁGHAGYMÁK, NÖVÉNYTÁPOK és FÖLDEK, KERÁMIÁK
Alkalmi és különleges menyasszonyi csokrok
Kegyeleti készítmények- Születésnapi virágkosarak, tálak...
NAGYMÉRETŰ ZÖLD NÖVÉNYEK BÉRBEADÁSA!
Telefonos rendelés, futárszolgálat
Nyitva: H-Sz: 8-18 V: 8-14
Tel/Fax: 407-0622

Rés a kerítésen. Bemásztak...
tolták az iskola épületét. A plakátok mindegyike az igazgatóról
szólt, sánta teknősbékának,
ávósnak, vörös ördögnek, szektásnak nevezve. (Megjegyzendő,
hogy az igazgató, elődjét pályázati úton lekörözve a rendszerváltás után került az iskola
élére.) A gondnok gondosan leszedegette az összes plakátot, s
nem szólt róla az elfoglalt igazgatónőnek, csak pár kollégának.

Pályázat az állásra

gel módjában állt elolvasni a bugyuta szövegű irományokat.
Pajor atya becsületére legyen
mondva, hogy a rendőrségi - elmaradhatatlan - igazoltatás után
magába szállt és bátran vállalta
a plakátozási akciót. Elsőként kereste fel az igazgatónőt, s kért
elnézést az egész hercehurcáért. A tettet egyedül magára vállalta, amikor később a rendőrség
„gyóntatta"- az ismeretlen tettes
elleni feljelentés ugyanis újra
életre kelt, s elindult szokásos
útján. Egyházi körök az esetről
értesítették az érseki helynököt,
s mint a Népszava tudósítójának
a plébános elmondta: elképzelhetőnek tartja, hogy az eset miatt
Cinkotáról máshová helyezik.
Pajor atya lapunktól a mellékelt közlemény közreadásai kérte. A szövegben szereplő „körök"
pontos jelentését firtató kérdésünkre, elmondta: nem politikai
körökről vaitszó, inkább ismeretségi kőiről - a pontos meghatározástól viszont el kell tekintenie,
titoktartási kötelezettsége miatt...

A plakátozási akció a nyáron
kapott újult erőre. Ekkor már
Van Isten!
nemcsak az iskolát borították el
A kérdés nem ok nélkül merült
a rágalmazó számítógépes
nyomtatványok, hanem jutott be- fel. Pajor atya ugyanis a helyi
lőle a kerületi polgármesteri hiva- közélet aktív résztvevője, közeli
tal hirdetőtáblájára is. Az egyiken ismerőse a polgármesternek,
pályázatot hirdettek az igazgatói gyakran megfordult a kerületi
beosztásra, gondosan felsorol- MDF háza táján, s ő szította azt
va, hogy milyen ne legyen az új a vihart, ami lapunk és a Fórum
igazgató. Ennek az akciónak a újság között az egyházi hírek rohíre már eljutott az igazgatónő- vat átirányítása nyomán dúlt. (A
höz is, aki a polgármesteri hivatal plébános álláspontja ugyanis az
illetékes vezetőjével konzultálva volt, hogy örülni kellene az MDFismeretlen tettes eílen feljelen- es polgármesternek - cikkeinktést tett a rendőrségen. Mellékel- ben viszont rendre bíráltuk a
ték a plakátokat is - összegyűjtve munkáját.) A legutóbbi iskolaa hivatalból és az iskolából. Az igazgató-választások során az
ismeretlen tettesek kilétére sem- MDF koalíciós képviselőtestület
milyen támpont nem állt rendel- figyelembe sem vette a tantestükezésre. (Lapunk persze gyaníletek véleményét - a Jókaiban
totta a hadjárat okát, miként erre
pedig rövidesen jön az igazgatóutaltunk is idei 7. számunk Helyi
választás. A plakátozással keltett
pornó című írásában.)
botrány jelentősen megnehezítArra viszont senki nem számí- hette volna a tisztségre újra pátott, ami bekövetkezett az első lyázó igazgatónő helyzetét - ha
tanítási napot megelőző éjszaa tettes nem bukik le.
kán. Az iskola körül ólálkodó Traígy viszont az eset legfőbb tabantot elfogó rendőrök a vélt benulsága az, hogy van Isten! Létörők helyett az autóban a cinkotai
plébánost és egy fiatal fiút talál- tezésének legfőbb bizonyítéka itt
tak. A meglepett rendőröknek Pa- áll előttünk: nyilvánosan megjor atya arra hivatkozott, hogy a büntette az igaz útról letévedt
közelgő pápalátogatás miatt kell szolgáját... (F)
iratokat elhelyeznie - a kirakott
plakátok valódi tartalmát viszont
tanúsíthatja a rendőrséget értesítőlakó, akinek másnap korán reg-

§ HELYI
5 HÍREK

„Nemzetközi szélhámost" fogon Cinkotán Majdan Pál, a kerület ismert közéleti embere. Az
eseményről személyesen tájékoztatta szerkesztőségünket:

Frideríkusz show Cinkotán

bérünket. Ahogy észrevett bebújt
egy fa mögé. Vártam egy dara- Szombaton éppen álltam ki big, hátha tovább megy, de csak
a garázsból, mikor szól a felesé- bújt a fa mögött, hát odamentem.
gem, hogy keresnek. Odamen- Kérdezem, mit csinál itt maga. A
tem, addigra a férfi már ott be- társára vár, mondta, itt beszéltek
szélgetett a feleségemmel, mint meg randevút. Nem tetszett a
később az asszony elmondta, dolog, de otthagytam.
Megyek délután az utcán, jön
aziránt érdeklődött, hol laknak
Cinkotán egyedülálló nyug- szembe egy ismerős asszony,
kérdem tőle: mi újság, összedíjasok.
csapja a kezét, és kezdi mondaNekem bemutatkozott, és minni, hogy nagy újság van, kint vandenképpen be akart menni a lanak az önkormányzattól a Zoli
kásba, de mondtam, jó lesz itt a
bácsinál, hoztak neki az év véteraszon is, miről van szó. Nagy
géig reggeli, ebéd meg vacsoradolog készül, kezdte mondani,
jegyet, ingyen kapja ezután, sőt
Frideríkusz Sándor jön ide Cinkifestik a lakását is, most mérik
kőtára a nyugdíjasokhoz. A Polfel a szobákat, mert kapott az
gármester úr és a szociális iroda
önkormányzat 20 millió forintot
vezetője ajánlotta, hogy először
és azt mind ráköltik az idősekre.
hozzám jöjjön körülnézni, mert
Híj, nagyon nem tetszett a doide jönne a Frideríkusz show log,
rohantam a Zoli bácsihoz.
csak előtte jól ki kell takarítani, de
Kopogok, nem engednek be. Jól
majd segítenek.
megvertem az ajtót, erre bent zaj
No, mondom, ide akkor jön a támadt és támolyog ki a Zoli báFriderikusz, ha megengedem, hét- csi. Mondja ő is, micsoda szerenfőig gondolkodom, adjon egy tele- cse érte, mutatja az ingyen ebédfonszámot Megadta a Fridi szá- jegyet. Elkértem, mert az öreg
mát és elment. Az oldalán ott lógott alig lát, nézem: Pepsi Cola szálegy hatalmas táska, azt hittem, lítólevél. Tudja, mit kap erre, Zoli
hogy filmfelvevő van benne...
bácsi... Ki adta ezt magának?
Hát kérem, megyek délelőtt a Erre mutatja az embert benn a
Vidámvásár utcán, látom az em- szobában, aki reggel nálam szer-

vezte a Friderikusz sót. Ott volt
egy nyitott boros üveg: a Zoli
bácsit itatta, hátha elalszik.
Kezdi magyarázni, hogy őt az
önkormányzat küldte és ki lesz itt
festetve, és különben is vigyáz a
Zoli bácsi gyönyörű bútorára, nehogy valaki megkárosítsa. Hát a
Friderikusz, kérdezem, ó az
csak társadalmi munka, főállásban ő a polgármesteri hivatalnak
dolgozik. Akkor mutasson valami
igazolványt. Ho/ó/maga,förmedt
rám, nincs már olyan igazolvány.
Jó, akkor adjon személyit. Adott
egyet, le volt járva. Na, mondom,
maga most itt marad a Zoli bácsival, én meg hívom a rendőrséget. Kimentem, kivettem a kulcsot és rájuk zártam a házat.
Éppen telefonáltam a szemközti virágboltból, amikor látom,
szökik az emberünk. Kitörte az
ajtót és menekült volna el. Lecsaptam a kagylót, kiáltottam két
fiatalnak és gyorsan elfogtuk. Átkozódott, hogy feljelent, de
mondtam: azt lehet, maga viszont itt marad, míg nem jönnek
a rendőrök.
Ott voltak három perc alatt az
őrsről, bekísérték a komát. Ez
egy nemzetközi szélhámos: négy
helyről körözték, eddig ült már 15

évet, a. nagy táskája meg tele vök
mindenféle igazolvánnyal, meg
azzal a holmival, amit a Zoli bácsitól összelopkodott. Arra készült, hogy leitatja az öreget, a
társa meg elment teherautóért: el
akarták szállítani a drága bútort.
Kérném szépen, tegyék be az
újságba: az idősek ne bízzanak
az idegenekben, ne engedjenek
be senkit a lakásba, mert így
járhatnak. Én meg nem tudok
mindenhol ott lenni...
Lejegyezte: Ferenci Zoltán
X"

Idősek Világnapja
Mátyásföldön

A W\. kerületi Önkormányzat vidám zenés műsoros csokorral köszönti kerületünk időskorú lakóit az Idősek Világnapja alkalmából,
melynek megrendezésére
1996. október 3-án, csütörtökön délután 3 órakor kerül
sor a Mátyásföldi színházteremben (Hunyadvár u.). A
műsorban fellép Aradszki
László, Csala Zsuzsa, Dőmsödi Farkas Bálint, Karda Beáta, Ötvös Csilla, kísér a Fábián duó. A belépés díjtalan,
mindenkit szeretettel várnak.

Ha azt akarja, hogy a lakásában vagy értékeiben keletkezett kár megtérüljön: kössön biztosítást.

Önnek és családjának azonban ennél többre: védelemre van szüksége!
Csatlakozzon díjmentesen távfelügyeleti rendszerünkhöz, így

mindössze napi 32* forintért 24 órás védelmet biztosítunk.
A megvédendő objektumot riasztórendszerrel szereljük fel (ennek egyszeri költsége 35.000* forinttól
kalkulálható), amely normál telefonvonalon csatlakozik monitoring riasztóközpontunkhoz;
Szakképzett munkatársaink 24 órás diszpécserszolgálatot látnak el, így az Önnél történt riasztást követő l
percen belül megkezdjük az intézkedést;
Ráadásul MOST ezt a szolgáltatásunkat INGYEN is kipróbálhatja, hiszen ha október 15-éig
csatlakozik távfelügyeleti rendszerünkhöz, az első két havi díjat elengedjük !
Igény esetén az Ön biztonságérzetét további szolgáltatásaink is erősíthetik:
Riasztáskor kivonuló készenlétet és kárhelyreállítást biztosítunk;
Éjszakai gépkocsizó járőrünk esetenként csupán 250* forintos díjért ellenőrzi az ön által megjelölt
objektumot, távolléte esetén kollégáink kiürítik postaládáját.

Elég felhívnia l Térítésmentes szaktanácsadással állunk rendelkezésére !
PESTOR Kft. 9 Éjjel-nappal hívhat! 9 Tel: 263-0732
* A megadott árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

"N.

A •polgármester bravúros pénzügyi manővere
ELKOVÁCSOLT SZÁZMILLIÓK
Egymilliárd forint érkezett az
önkormányzat számlájára! A
kerületnek soha nem volt ennyi
pénze, a hatalmas összegből
majd* fél évig finanszírozni lehetne a kerület működésót. A
pénz az állammal szembeni önkormányzati követelésből
származik, mely egyedüli és
megismételhetetlen bevétel.
Megszerzése Kovács Attila
polgármester személyéhez
kapcsolódik - hogy ez siker-e
vagy Kudarc, azt szokásos eszközünkkel, a bentoszkóppal
vizsgáljuk.
Az állami tulajdon lebontása
bonyolult és hosszadalmas folyamat. Ennek egyik része volt az
állami vállalatok átalakulása gazdasági társaságokká. Az átalakulás során a létrejött társaságoknak figyelembe kellett venni a
cégek alatt lévő földterület értékét, és annak megfelelő részvénytátadnia területileg illetékes
önkormányzatoknak.
Ezek az átalakulások 1992-ig
jogilag kissé szabályozatlanul
zajlottak. Ennek következtében
az átalakuló vállalatok rendre keKomputeres szem és kontaktlencse vizsgálatot végez!
GERŐ
RUDOLF
Jénai okleveles
látszerész mester
és optometrista

[1:403-0702]
SZTK vények
beváltása

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

Dr. Povázai Magdolna
RENDEL:
K, Sz, Cs: 12-18-ig, Szó: 9-13 óráig

vesebb részvényt adtak az önkormányzatoknak, mint ami megillette volna őket. Ezt a jelenséget
jogászok fedezték fel, s a jó üzlet
reményében természetesen felhívták a veszteségre az önkormányzatok figyelmét is.

Ami jár...
Az önkormányzatok tömegével adtak megbízást az erre szakosodott ügyvédi irodáknak, hogy
a nekik meg járó részvényeket
valami módon szerezzék meg. A
követelés az állammal szemben
fogalmazódott meg, ugyanis az
átalakuló vállalatoknak ott volt a
tulajdoni többsége. Az államot az
idők során többször átalakult
szervezet, a legutóbbi időben az
Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (ÁPV
Rt) képviselte.
A XVI. kerületben a legnagyobb értékű cég az EGIS
Gyógyszergyár volt, amellyel
szemben a szabálytalan részvénykiadás miatt jelentős követe^
léssel élhetett az önkormányzat.
A követelés nagyságának megállapítására és az összeg behajtására az erre szakosodott
1000. sz. ügyvédi munkaközősség kapott megbízást 1993-ban
- még az előző önkormányzattól.
Az 1000. sz. ÜMK mellett szólt,
hogy szinte kizárólag az állammal szembeni önkormányzati kő-

PÓTFELVÉTELIT HIRDET
az Új Suli alapítványi
iskola. Van még helyünk
a 2., 3. és 5. osztályban!
XVI. Baross G. u., tel: 06-60-336-843
(este: 351-9055)

A Madonna Szalon újdonságai!
COMPUTERES FOGYASZTÓGÉPPEL
fájdalmak nélkül elérheti álmai alakját!
Kipróbálás 50%-os áron -1250 Ft-ért
* Laza arcizmait kifeszítjük, ráncait kisimítjuk,
sejtjeit újraépítjük. Kráuter mélyhámlasztás:
5 nap alatt új, hibátlan bőre lehet!
* 85 csöves intelligens gyorsbarnító
szoláriumban napozhat mostantól
Alkalmi ár: 560 Ft

Szuper kedvezményes
Csak mOStl bőrletváltásl lehetőség

i-és

XIV. Adria sétány 5/A.
Tel: 221-4797,184-0179
H-P: 7-21-ig, Szó: 7-14-ig Várjuk Kedves Vendégeinket!

vetélések behajtására szakosodtak, s a fővárosban tucatnyi más
kerületi önkormányzatot is képviseltek a XVI. kerületen kívül.
Az önkormányzatok követelései (országos szinten) mintegy
80 milliárd forintot tettek ki - a
hatalmas összeg miatt az állami
vagyon kezelői természetesen vitattak a követelések jogosságát.
A megbízott ügyvédi irodák erre
próbapereket indítottak, s ha sokára is, de egyre több jogerős
bírói döntés támasztotta alá: az
államnak előbb-utóbb ki kell fizetni az önkormányzatokat, ugyanis
jogilag igazuk van.

Per a részvényekért

Rt-vel. A Vektor sorra végigjárta
az önkormányzatokat, és a vagyonkezelővel fennálló jó kapcsolatra hivatkozva megígérte,
hogy rövid úton megszerzi az
önkormányzatoknak járó pénzt.
Erre hamarosan fényes bizonyíték adódott: mintegy 9 milliárd
forintot fizetett ki az ÁPV Rt a 48
önkormányzat nevében fellépő
Vektornak. Rajta kívül viszont
nem fizetett senkinek.
Mindez komoly izgalmat okozott a pénztelenséggel küszködő
önkormányzatoknál, így a XVI.
kerületben is. Szóba került, hogy
a kerület valamennyi fennálló követelését a Vektorra kellene bízni, ám ekkor kiderült, hogy a korábbi megbízottnak, az lOOO.sz.
ÜMK-nak/ogerós bírósági ítélete
van az EGIS és még néhány
kisebb más cég esetében, így
csak a többi társaság ügyét bízta
a képviselőtestület a Vektorra.

Az egyik ilyen per az EGIS
részvények ügyében folyt a XVI.
kerületi önkormányzat megbízásából a Fővárosi Bíróságon. A
perben az első fokú döntés 1994.
novemberében született meg és
Megrendült a bizalma
teljes mértékben elismeri az önkormányzati követelést. Az első
Az ÁPV Rt sajátos munkafokú ítélet fellebbezés során a
Legfelsőbb Bíróságra került: az módszere miatt az 1000. sz.
1996 márciusában tartott tárgya- ÜMK-nak is jelentős nehézségei
láson az Állami Vagyonkezelő támadtak. A vagyonkezelőnél foképviselői a fellebbezést vissza- lyamatosan hitegették őket,újabb
vonták, és így az ítélet jogerőre és újabb kimutatásokat kértek,
betegségre, külföldi utazásra hiemelkedett.
Természetesen nem ez volt az vatkoztak és közben folyamatoegyetlen vesztes per, s vélhetően san telt az idő. Az EGIS részennek hatására az ÁPV Rt. stra- vényekjogerős követelését illetőtégiát változtatott. A privatizációt en az ügyvédek egészen biztofelügyelő miniszter megüzente sak voltak a dolgukban, s az önaz önkormányzatoknak, hogy ki- kormányzatnak megígérték,
adják a nekik járó részvényeket hogy 1996 júniusra megszerzik a
(vagy annak ellenértékét), s pénzt. De eddig az időpontig még
ezért függesszék fel a pereket. csak tárgyalási pozícióba sem si(Ez sok helyütt meg is tőrtént). került jutniuk.
Nem úgy a Vektor, amely az
Eközben váratlanul megjelent a
színen egy bizonyos Vektor Rt önkormányzat néhány kisebb érnevű cég, amely feltűnően bizal- tékű megbízását 1996 júliusában
mas kapcsolatban állt az ÁPV sikeresen teljesítette. Ez igen
fs.-s.fs.-s.-s.-s.-a.-a.-s.-s.-a.-s.-s-l
megnövelte irányukban Kovács
l1 Keresse fel üzemünket! 'i Attila polgármester bizalmát. Érdeklődött az lOOO.sz. ÜMK-nál,
hogyan állnak a dolgok. Azok
addigra megunták a huzavonát
Revíziók - Futójavítások
'l és közölték a polgármesterrel: a
Vizsgára felkészítés ji követelés behajtására bírósági
Vizsgáztatás
íj végrehajtást kértek az ÁPV Rt
Motorgenerál
l ellen. A polgármester bizalma a
Gumiszerelés, centírozás l hírre teljesen megrendült az
Futómű műszeres beállítás i( lOOO.sz. ÜMK-ban - miközben a
ARAL olajszerviz
l, Vektor kapacitálta, hogy ha időDíjtalan olajcsere
l,
(Folytatás a kővetkező oldalon)

Skoda család bázisa

'J Németh Autójavító Kft. ['

'|Bp. XVI. Rákospalotai határit 25.,'
, Nyitva: H-Cs 7-16-ig, P 7-14-fe '

'
Telefon: 405-5436
'
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ELKOVÁCSOLT SZÁZMILLIÓK
(Folytatás az előző oldalról)
ben nem nyújtják be a követelést,
elfogy az ÁPV Rt pénze és a XVI.
kerület hoppon marad.
Kovács Attila tehát .valami
egészen sötét taktikát eszelt ki.
Az lOOO.sz. ÜMK eredeti megbízását változatlanul hagyva
ugyanazokra a cégekre augusztus 5-én megbízást adott a Vektor RT-nek is. A szerződések bizonyára készen lehettek, mert
még aznap megszületett a megállapodás: a polgármester az
EGIS részvényekre vonatkozó
követelést 7400 Ft-os árfolyamon
rendezte az ÁPV Rt-vel. Ezután
Kovács csendben várt augusztus
23-ig, amíg a pénz meg nem
érkezett az önkormányzat számlájára, majd ezt követően írásban
felmondta az 10OO.sz. ÜMK-val a
megállapodást. Mindezt az akciót
saját felelősségére, bármiféle felhatalmazás nélkül tette- az ilyen
vagyoni ügyek ugyanis kizárólag
a képviselőtestület hatáskörébe
tartoznak!

937 millió forintot, amiből még ki
kell fizetni a lóvátett ügyvédi iroda munkadíját - marad tehát
841,5 millió.
A felhatalmazás nélküli polgármesteri akció közvetlen
vesztesége 336 millió forint ebből két évig lehetne finanszírozni a teljes szociális ellátást, tíz
évig elműködne belőle egy kisebb iskola. (Az már csak hab a
tortán, hogy a kerület pénzét a
polgármester egy ismeretlen brókercég számlájára utaltatta, s a
milliárdos összeg közel két hétig
utazgatott és kamatozott valahol,
mielőtt megjött volna az önkormányzat számlájára. A kamatok
is hozhattak valakinek néhány
milliót...)

Éjt nappallá téve

Sokakban természetesen kétséget ébreszthet a végrehajtás
eredményessége. Mint megtudtuk, a végrehajtás elrendeléséről
a bíróság peren kívüli eljárásban
pár
hét alatt dönt. (A szóban forMesteri eredmény
gó végrehajtási kérelem időpontA polgármesteri akció pénz- jában éppen törvénykezési szüügyi eredménye az EGIS eseté- net volt, azért nem történt semben a következő: a részvények mi.) Az ügy ezután magánvégreellenértékeként 1 milliárd 34 mil- hajtóhoz kerül, aki a neki járó
lió forintot kapott a kerület, s eb- többmilliós díjazás érdekében
ből,lejön a Vektornak járó 7,5% vélhetően éjt nappallá téve dol(+Áfa) jutalék, ami 97 millió forin- gozik, hogy a bankban inkasszót
tot tesz ki. Az lOOO.sz. ÜMK a tetessen az ÁPV Rt számlájára.
végrehajtást a jogerős bírósági Ezt követően a bank minden bedöntés alapján az EGIS rész- érkező összeget átutal az önkorvények addigi legmagasabb ár- mányzatnak mindaddig, amíg a
folyamára indította el, ami 1 mil- végrehajtási lapon szereplő telliárd 273 millió forintot jelent: Eb- jes követelés kielégítésre nem
ből számítódik le az ügyvédi iro- kerül. Az ÁPV Rt számlavezetője
da 7,5%-os (Áfamentes) munka- a Magyar Nemzeti Bank, s azon
díja, ami 95,5 millió forint.
a bizonyos számlán folyik át a
Az események nyomán az teljes magyar privatizációs bevé1000. sz. ÜMK példátlannak mi- tel. Szóval feltehetőleg lett volna
nősítette az egész polgármesteri miből utalni...
eljárást. Miután ők a megbízást
Az önkormányzat képviselőúgynevezett „sikerdíjra" kötötték
testülete az őszi első ülésen a
- tehát nem munkadíjat kapnak,
polgármester pénzügyi bravúrját
hanem a megítélt és beszedett
nagy többséggel jóváhagyta. Az
követelés bizonyos százalékát-,
MDF
koalíciós képviselők dicséraz ő megbízásuk a jogerős ítélet
gették,
milyen bátor volt, csak
és végrehajtás megindítása után
Büki
képviselő
ígért neki egy bünmár nem vonható vissza. A nekik
járó pénzt mindenképpen ki kell tető feljelentést hűtlen kezelés
fizetni, bármilyen úton is jutott az miatt. Tény, hogy a képviselőtestület a hatáskör túllépése'és a
az önkormányzathoz.
jogtalan
kötelezettségvállalás miA kerület a végrehajtási eljárás eredményeként (az ügyvédi att eredménnyel indíthatott volna
iroda sikerdíjának levonása után) fegyelmit Kovács Attila ellen, ám
kapott volna tisztán 1 milliárd a többség inkább azon gondolko177,5 millió forintot. A polgár- zott, hogyan lehet majd a maramester az EGIS részvényekből a dék pénzt is elkölteni...
Bentoszkóp
Vektor útján megszerzett nettó

Szinte kabaréba illő lassan, ami a társasházi lakók és az önkormányzat ingatlanfenntartó részlege között történik. Az állami lakások
tömeges eladása során ugyanis a lakók jelentős része szolgáltatóként került kapcsolatba az ingatlanfenntartóval. Itt a múhból örököltek
számos „lazaságot": feketemunkát, hamis számlázásokat, fiktív kifizetéseket... - kár is lenne sorolni, vaskos jegyzőkönyv tartalmazza
mindezt az önkormányzatnál. A vezető ellen indított fegyelmit viszont
elejtették, s úgy tűnik, ez feljogosította arra, hogy a megfelelően alá
nem támasztott követeléseket is behajtsa a szegény lakókon.
Az egyre jobban duzzadó botrány alapja ugyanis az, hogy az
ingatlanfentartó részleg olyan követelésekkel lép fel a lakokkal
szemben, amelyeket nem hajlandó megfelelő bizonylatokkal alátámasztani. A lakók márciusban petíciót nyújtottak be a polgármesterhez, a májusi közmeghallgatás szinte csak az ingatlanfenntartó
visszásságairól szólt, mégsem történt semmi. Illetve történt: a követelések jogosságáról egyeztetést folytatott előbb az alpolgármester,
majd az ingatlanfenntartóhoz kirendelt önkormányzati képviselő,
később az egyeztetésben a jegyző lett illetékes, majd az aljegyző,
végül a jegyzői hivatal szaktanácsadója - akinek az utasítás szerint
már nem is volt szabad szóbaállni a lakókkal. (Az irdatlan tömegű
panasz ugyanis ez előbb felsorolt vezetőket teljes mértékben elvonta
minden más munkától.)
Eközben az ingatlanfenntartó vezetője sem tétlenkedett. Kirúgta az
egyetlen társasházi ügyintézőt (akinek bűne állítólag az volt, hogy
adatokat szolgáltatott a lakóknak). Ügyvédet fogadott, aki (állítólag
részesedésért) tömegével küldte ki a fizetési felszólításokat. Ez
vezetett az augusztus 21-i tüntetéshez, amelyen a megjelent lakók
próbálták elmagyarázni a polgármesternek a gondjaikat (felvételünkön). Az is elhangzott, hogy a követelések alapjául szolgáló számítógépes adatbázis megsérült, s az adatok már csak emiatt sem pontosak. A polgármester intézkedést ígért, amiből csak annyi valósult meg,
hogy a lakók újabb ügyvédi felszólítást kaptak. Hogy a tébolyult
hercehurca hogyan folytatódik, elképzelni sem tudjuk - a bíróságon
ugyanis az ingatlanfenntartónak kellene bizonyítani a követelések
jogosságát. ÉS ez az, amire egyszerűen nem hajlandó! (F)
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HELYI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK
Augusztus 11-én, 10 óra 30 perc
H. T. (29) autóval a Csömöri
út felől haladt a Rózsa utcán a
Rákosi út felé. Az ottani kereszteződésben nem adott elsőbbséget egy jobbról jövő gépkocsinak
és ütköztek. A szabálytalan vezető és utasa könnyű sérülést szenvedett, a kocsik kára: 970.000 Ft
Augusztus 11-ón, 13 óra 30 perc
B. V. (24) figyelmetlenül tolatott gépkocsijával a Jávori a utcában és nekiütközött V. J. motorkerékpárosnak, aki súlyosan
megsérült. A motorban 123.000
Ft, a kocsiban 45.000 Ft a kár.
Augusztus 16-án, 10 óra 10 perc
R. J. (50) személygépkocsival
a Veres Péter úton közlekedett a
Szabadföldi út felől az Örs vezér
tere felé, előtte egy tanuló személygépkocsi haladt. Balra
iránytjelezve megkezdte a jármű
előzését, amikor észrevett egy
szemből jövő autót. Fékezni próbált, hogy visszahúzódjon a saját
sávjába, de megcsúszott és ütközött a szemből jövőnek. Ketten
könnyű sérülést szenvedtek, a
kocsik kára 600.000 Ft.
Augusztus 16-án 11 óra 45 perc
F. J. (75) autójával a Lajos
utca felől a János utca felé haladt
a Szent Korona utcában. A János
utcai kereszteződésben, a kihelyezett „Elsőbbségadás kötelező!" tábla ellenére nem adott elsőbbséget a neki jobbról érkező
tehergépkocsinak. Az ütközés
következtében a figyelmetlen autós könnyű sérülést szenvedett,
kocsijában 300.000 Ft. a kár.
Augusztus 20-án, 10 óra 20 perc
Halálos baleset történt a Veres Péter út 98. szám előtti HÉVátjáróban. A Gödöllő felé haladó
szerelvény elé figyelmetlenül lépett a gyalogátjáróra egy ismeretlen kb. 70 éves hölgy, és halálos koponyasérülést szenvedett. Kilétének megállapítása céljából ujjlenyomatot vettek az elhunytról, amit az Igazságügyi Orvostani Intézetben rögzítettek. A
baleset helyszínelése alatt a
HÉV-forgalom egy pályán folyt
egy órán keresztül.
Augusztus 29-én, 19 óra 45 perc
H. Gy. (71) személyautóval a
Szabadföldi úton közlekedett
Nagytarcsa felől a Vidámvásár út
felé. A 36. házszám előtt elütötte
a neki jobbról-balra, a kijelölt át-

kelőhelyen kerékpárját áttoló H.
R. (10) gyalogost. A kisfiú
Villámcsapás
könnyebben sérült meg, Camping kerékpárjában 2000 Ft, az
Augusztus 14-én reggel fél
autóban 8000 Ft a kár.
nyolckor nagy erejű villám csapott be egy garázsépületbe a Pál
Augusztus 30-án, 17 óra 30 perc
utca 65-ben. Az elektromos erőT. Zs. (22) a Pósa Lajos utcá- tér akkora volt, hogy a kigyulladt
ban motorkerékpározott a Lán- garázstól mintegy 10 m-re külön
dzsa utca felől a Legény utca álló lakóházban a csengőredukirányába. A Pósa Lajos utca 8. tor tekercsei kilökődtek a földre,
szám előtt elütötte az úttesten megsérültek a villanykapcsolók
és a vezetékek. Mire a négy gépátkelni szándékozó L J.-né gyakocsival, 18 fővel kiérkeztek a
logost, mindketten könnyű sérü- tűzoltók, az oltást a szomszédos
lést szenvedtek. A járműben Kft dolgozói már megkezdték,
100.000 Ft a kár.
személyi sérülés nem történt.
Szeptember 4-én, 16 óra 15 perc
G. M. (62) személygépkocsijával a Gusztáv utcából a Szlovák
útra kihajtva nem adott elsőbbséget a neki balról érkező motorkerékpárosnak és összeütköztek.
A motor fiatal vezetője súlyos,
utasa könnyű sérülést szenvedett, a járművükben 300.000 Ft a
kár, a Skodában 100.000 Ft.

Autóortás a János utcában

Túsz-ment f gyakorlat
Augusztus 16-án reggel a rendőrség túsz-mentő és bombariadó gyakorlatot tartott a Rádió utcai postaépületben. Azt azonban
ne.m jelezték a tűzoltóság hírközpontjának, hogy csupán gyakorlatról van szó, így 20 tűzoltó rohant a helyszínre feleslegesen.

Égi autók
Augusztus 22-én 16 óra 40
perckor egy Lada motortere égett a János utca
32. szám előtt, hat tűzoltó oltotta el. 26-án reggel
fél nyolckor a Vidámvásár-Cinkotai út sarkánál
egy Zastava fogott tüzet,
mert a motortérben eltörött az üzemanyagcső.

Volkswagen Caddy

Az új Volkswagen Caddy a személyautók komfortját
és könnyű kezelhetőségét ötvözi egy kis haszonjármű
teherbírásával és praktikumával.

l, 685.000,- Ft +Áfa-tól

Bp. XVI. Körvasút sor 8.
Tel: 405-4014, 405-5708

Volkswagen.
Biztos lehet benne.

Tulajdonosának több marék föld
rászórásával sikerült eloltani a
lángokat.

Srága ebéd
Egy Veres Péter úti családi
ház konyhájában a háziasszony
ebédhez készülődött augusztus
25-én. A Karancs típusú gáztűzhelyen olajat melegített burgonya
sütéséhez. Miután a ropogós
krumpliszeleteket kivette a lábosból, jóízűen falatozni kezdett, ám
az olajat otthagyta a tűzön, ami
kigyulladt. Mire a lángokat sikerült elfojtani, leégett a páraelszívó, kormosak lettek a falak.

Gázszlváigás
Augusztus 28-án délelőtt a Kicsi utcában egy földszinti lakás
fürdőszobájában lévő Hévíz típusú vízmelegítő tömítése kiolvadt
és folyt a gáz. Huszonegy tűzoltó
rohant ki az eseményre és elzárták a gázcsapot. A helyszínt átadták a Gázművek szakembereinek.

Nyugdíjas találkozó
A hagyományokhoz híven az
idén is összegyűltek a nyugdíjas
tűzoltók az Egressy úti parancsnokság épületében. A jó hangulatú találkozón fehér asztal mellett elevenítették fel a régi élményeket.

Gaz- és szeméttüzek
Augusztus 9-én kora délután a
Veres Péter út és a Szilas-patak
találkozásánál égett a tarló 2000
nm-en. Augusztus 10-én a Thököly út 63. szám alatti ingatlanon
szemetet égettek - felügyelet
mellett. Valaki mégis riasztotta a
tűzoltókat feleslegesen. 11-én
reggel a-Bökényföldi út mentén
gyulladt ki a két méter vastagságban összehordott szemét, mintegy 100 nm-én.
Augusztus 20-án délben kb.
100 nm-en égett a gaz a Budapesti út és Milán utca közötti,
megszűnt szemétbánya oldalában. Augusztus 21-én éjfél előtt
a Csillám utca 13. szám előtti 50
nm-es, betonfallal körülvett szeméttárolóban égett a szemét. A
tüzeket 32 tűzoltó oltotta.

HELYI
HÍREK

Őszi tárlat a millecentenárium jegyében
Tematikus kiállítása lesz a Corvinban képzőművészeinknek „Kerületünkélete"c\mrr\Q\ szeptember 19-én 17 órakor. A tárlatot Kovács
Attila polgármester és Dr. Kelényi István művészettörténész, az ELTE
docense nyitja meg. Az ünnepi műsorban fellép Falvai Anna, a
Nyíregyházi Országos Zongoraverseny l. helyezettje, valamint a
Kölcsey Ferenc Általános Iskola nagykórusa, Dr. Bocsákné Balogh
Gabriella vezetésével. Sor kerül az önkormányzat Kulturális Bizottsága által adományozott díjak átadására.
Az eseményhez tartozik, hogy megjelent a Bíró Family Kft. gondozásában Koltainé Zolder Klára: „Hass, alkoss..." című képzőművészeti albuma kerületünk művészeiről, amely a kiállításon megtekinthető és a többi alkotáshoz hasonlóan megvásárolható.
A tárlat október 3-ig látogatható, hétköznap 10-18 óráig, hétvégén
10-16 óráig.

Zsúfolt nézőtér előtt nagysikerű zenés játékot adtak elő
a mátyásföldi fiatalok a katolikus templomban szeptember
15-én. Az „Ezredévek viharával dacoló országot alapítok c.
mű a millecentenárium jegyében született, szövegkönyvét a
véges társulat közösen, a zenét és a dalszövegeket Takáts
Botond írta.
Zátroch Zsoltnak ez már az
ötödik rendezése a kerületben és
reméljük, a sor folytatódni fog. A
mostani előadás hamarosan
színre kerül az Erzsébet Színházban - melynek időpontjáról
hírt adunk - de a Lehel téri,
újpesti, vecsési katolikus templomban is. Éppen ezért, mert
nem egyszeri alkalomról van
szó, a dolog „megér egy misét".
Nem könnyű úgy behangosítani templomban a „színpadot",
hogy minden szereplő jól hallható legyen. De nem is a hangerővel, hanem az érhetőséggel, az
artikulációval voltak gondok,
amin lehet javítani a továbbiakban. Ez azért sajnálatos, mert a
néhol érthető szövegfoszlányokból következtetve jól megírt, értékes párbeszédek, monológok
élvezetétől estünk el. A hangsúly
- a műfajhoz illően - a zenén volt,
ami igényes, jól meghangszerelt
volt, több slágergyanús dallal. István király első dala bármelyik
musicalban megállná a helyét,
pláne, ha a szerző megírná hozzá a második versét is, aminek
híján leült morfondírozni, míg
megint következett a nagyívű refrén. És ha már volt bátor szembeszállni la pogányokkal, legyen
mersze a magas hangokhoz is,
az őt alakító Takáts Botondban
ez „benne van". Egészen kitűnő
volt az István-Sarolta kétszólamú
kettős. Az énekkari teendőknek
Koppány (Dolhai Attila) tett legin-

kább eleget. A hangulatfestő háttérzene a darab közepe táján nem indokoltan - megszűnt, és a
hosszadalmas prózai jelent (talán a kevésbé érthetősége miatt)
nem tudta pótolni annak drámai
erejét.
Nagyon jó volt a koreográfia
(Ladó Aranka munkája), végre
nem népitáncot láttunk, mint azt
az „István a királyban", és az .Attilában" megszokhattuk. A díszlet
(Kleman Ágnes) ízléses volt, jól
illett a templomi környezethez. A
jelmeztervező (Kovács Katalin)
kicsit „Tiborcosra" vette a pogányokat, talán nem lehettek olyan
ágrólszakadtak; elkelt volna egykét díszesebb kiegészítő. A botok
a csatajelenetben (sem) lényegültek át díszes kardokká, íjjakká,
melyeket féltek a nyugati hatalmak. Ez a tévedés a Novák-féle
koreográfiákra vezethető talán
vissza, ahol is a bot a „bototós"
nevű népitánc kelléke. Stílusosabb lenne ha a színészek pusztán karral jeleznék a fegyvert.
A rendező jól kézben tartotta
az eseményeket, nem voltak „állóképek", dinamikus volt a közel
egy órás előadás. (A színészek
olykor indokolatlan, szöveg közbeni szaladgálásaiból, toporgásaiból jó lenne lefaragni egy kicsit.) A finálé előttre kívánkozna
a narrátor dala, hogy a darab a
magasztos, nagyhatású kórussal
fejeződhessen be.
Tóth János István

Reál-Sansz Kft.

1162 Bp. Hermina út 9.
Telefon: 405-1760
Széles ügyfélkörrel rendelkezi

KÖNYVELŐ
IRODA
vállalja egyéni és társas

vállalkozások könyvelését,
adóbevallását, mérlegkészítését

Százak antológiája
Ez évben is megjelent szép kiadásban a „Százak antológiája"
népes szerzőgárdával az Amatőr Költők és írók Szövetségének
kiadásában. Szentmihályi amatőr költőnk, Batta Nagy Ida három
verssel szerepel benne, a könyv méltatja eddigi munkásságát is: Az
AKIOSZ-nak 1990 óta tagja s azóta folyamatosan jelennek meg
írásai, versei, ezt megelőzően nótaszövegeivel szerzett nevet magának, melyeket Csányi János operaénekes és Koós János énekelt
lemezre. A Kassák Kiadó „Bűnrossz versek" c. kiadványában is
szerepelt, természetesen egy „csudajó" verssel. Tavaly AKIOSZ
NÍVÓ Díj-al jutalmazták munkáit, amit Fészek klubban nyújtottak át,
önálló előadói esteken mindig nagy sikert arat. (Tóth)

Altalános iskolák 6. és 8. osztályos tanulói figyelem!
A Szerb Antal Gimnázium az 1996/97-es tanévre előzetes felvételit tart 6 és 4 évfolyamos gimnáziumi osztályaiba.
INDUL:
A gimnázium előkészítő foglalkozásokat
- Két 6 évfolyamos osztály (60 fő)
tart magyar nyelv és matematika tárgyak(első idegen nyelv: angol vagy német)
ból, a részvételre befizetni 1996. október
- Három 4 évfolyamos osztály:
14-28. között lehet a gazdasági irodában.
Az előkészítőn kiemelkedő teljesítményt
1 speciális nyelvi osztály: (30 fő)
német spec. haladó - angol spec, kezdő nyújtó tanulók felvételimentességet kapnak.
(15 fő)
angol spec. haladó - német spec. kezdő Mindent részletesen megtudhatsz a .NYI(15 fő)
TOTT NAPOKON" 1996. október 14-18.
1 osztály természettudományos tagozat között a Szerb Antal Gimnáziumban (1164
(30 fő)
Budapest, Batthyány Ilona u. 12.) Érdek1 osztály matematika-történelem tagozat+ lődni lehet a 400-18-14-es telefonszámon.
emelt óraszámban nyelv (30 fő)
RAJZ - TERV - IRATMÁSOLÁS
Az előfelvételi vizsga időpontja:
1996. november 27. (szerda) 8. óra.
papírra, pauszra, fóliára
Az előfelvételire jelentkezni a gimnázium
KICSINYÍTÉS - NAGYÍTÁS
saját jelentkezési lapján lehet október 14BÉRFAXOLAS
től november 15-ig. (A jelentkezési lap az
iskola gazdasági irodájában kapható).
- névjegykártya

ORVOSI KOZMETOLÓGIA
EXKLUZÍV KOZMETIKA

* DIBITRON arc-, dekoltázskezelés méregtelenítés, reiaxálás,
arcizomtoma - e különleges géppel
és módszerrel 10 évet fiatalodhat!
* Hajanalízis, haj- és fejbőrkezelés
* Pedikűr, gyógypedikűr,
körömgyógyászat
Északpesti Kórház 1. ép. l. em.
Bp. XV. Őrjárat u. 1-3.

T: 163-0092, 272-2200/2005, 2009 mell.

Dr. Stumpf Rózsa
bőrgyógyász főorvos
Szálai né Ági és Pál né Kata

pedikűrösök

.

-szórólap
- meghívó
-plakát
- öntapadós fólia
-etikett készítés
-szövegszerkesztés
-papíráruk OLCSÓN!

Kis példányszámot is váiialunk,
nagyabb rendelésnél árengedmény!
FÖLDMÉRÉS
TELEKKITÜZÉS
Épületfeltüntetés
NADAPBT. 1165Bp.
Centenáriumi sétány 14. fszt. 1.
Tel/Fax: 403-72-71, 06-60-325-451

Nyitva: H-P 8-18-ig

Dr. Hollósy Margit Árpádföld
egyik részének körzeti orvosa
immár 28 esztendeje. Saját bevallása szerint kb. 10 éve találkozott először az akkor még
vadkender allergiának neve- kor kezdték el az Ostoros utca
zett betegséggel.
lakótelep építését, a környező
mezők
feltörését, mely egy „par- Az első beteg 1984 szeptemberében keresett meg azzal, /agfű-parac#csom"kialakításáhaz
hogy már kb. egy hónapja nát- vezetett.
- Mi tőrtént későbbiekben
hás, a szeme ég, és ez főleg
akkor van, amikor hazamegy - ezekkel a betegekkel?
ha dolgozik (taxit vezetett), nincs
- Már amikor először jönnek
semmi baja. Miután nemrég újí- hozzám a páciensek, rendszerint
totta fel a lakását, arra gyanakod- úgy kezdik, hogy évről-évre autunk, hogy valami festék vagy gusztus közepén „megfáznak" és
lakk miatt lett allergiás. A neve- csak októberre gyógyulnak meg.
zett beteget beküldtük a tüdőgon- Rendszerint 2-3 év is eltelik, míg
dozóba, ahol megállapították a megjelennek a rendelőmben. A
„vadkender" (azaz parlagfű) al- második évben fokozódnak a palergiát. Rá egy évre ugyanabból naszok és a harmadik generáciaz utcából már hárman voltak ós betegeknél pedig nagyon gyaugyanazzal a tünettel, ami szá- kori már a nehézlégzés, az asztmunkra meglehetősen furcsának ma kialakulása. Ez már azonnali
tetszett. Ma már nyilvánvaló: ak- kórházi beavatkozást igényel.

Az árpádföldiek 20 százaléka allergiás
A PARLAGFŰ DIADALÚTJA

Ml VAN A HATÁRBAN?

juk, ma már Árpádföldön minden
ötödik ember allergiás. Hogy ez
mennyibe kerül államunknak és
mennyi felesleges szenvedést
okoz az ittiakóknak, arról most ne
- Ez nem hangzik valami biz- is beszéljünk...
tatónak. Van-e gyógyulás ebből,
-Gondolom, Doktornő nem
egyáltalán gyógyítható-e a par- allergiás. És családja is mentes
lagfűallergia?
ettől talán?
- Meg kell különböztetni a ke- - Bár így lenne. Kisebbik lázelést a gyógyítástól. Jelenleg - nyom szenved ebben, és sohatudomásom szerint - gyógyítani sem felejtem el, amikor először
gyógyszerrel az allergiát nem le- küldtük le édesanyámhoz a Délhet, viszont a tüneteit enyhíteni egyházi tavakhoz nyaralni: biképesek vagyunk. Ugyanakkor zony éjjel rohanhattunk le, hogy
tapasztaljuk azt, hogy az allergia lázasan felhozzuk. Én a VIII. kehevessége az évek előrehaladtá- rületi Vas utcában lakom, onnan
val csökken, idős korban sokszor járok ide dolgozni, és lányommal
mintegy „kialszik" a betegség. addig, míg el nem vittük auguszHozzá kell tennem azonban, tusban nyaralni, semmi probléhogy ekkor általában súlyosabb ma nem volt. Utána második nyábetegségek veszik át a szerepet, ron augusztusban kísérleteztünk
ami viszont nem nevezhető sze- a Balatonnal, ahol megismétlőrencsének. De fiatalabbak ese- dött ugyanez. Azóta nem nyaratén is megfigyelhető: sokan az lunk vagy külföldre utazunk auévek .múltával egyre jobban al- gusztusban.
kalmazkodnak betegségükhöz,
- Köszönöm a beszélgetést és
ezáltal tüneteik is elviselhetővé kívánok jobbulást a kisebbik
válnak.
lánynak és a többi allergiában
- Akkor az idő lenne a megol- szenvedőnek.
dás? Egyszerűen Öljünk otthon
Grynaeus László
ölbe tett kézzel, és egyszer majd
csak megőszülünk csendben?

Új körzet
Árpádföldön

- Azért nem nevezhetném rózsásnak az árpádföldi helyzetet.
Röpke tíz év alatt a 2600 kartonSzeptember 16-tól Dr. Csirik
ból 150-en szerepel a parlagfűIrén
belgyógyász, kardiológus
allergia és egyre fiatalabb korszakorvos
személyében új háziosztály jelentkezik. Ha hozzáadjuk, hogy jó néhány nem jut el orvos kezdi meg működését a
hozzám, vagy saját maga kezeli Délceg utcai rendelőben. Ezzel
magát, akkor nyugodtan állíthat- egyidőben jelentősen változnak a
Határszemlét hirdetett szeptember 12-én az Árpádföldi Polgárok
körzethatárok is, erről a rendelőÉrdekszövetsége valamint a Levegő munkacsoport. Az eseben kifüggesztett térképekről táményre meghívót kaptak a környező önkormányzatok, a növényjékozódhatnak az érintettek.
XVI. Bártfa u. 12.
egészségügyi állomások, a minisztériumok. A szervezők célja a
2600 árpádföldi lakos betegTel: O6-2O-346-O71
jelenlegi helyzet közvetlen bemutatása volt - ugyanis értelmetlen
biztosítási kártyáján még mindig
dolog a lakott területeken tövenként gyűjteni a parlagfüvet akkor,
néhai Válóczi doktor bélyegzője
amikor a kerület határában hatalmas terű leteken „termesztik" az
szerepel
- nekik választaniuk kell
ártalmas növényt.
a Délceg utcai háziorvosok köA Csömör és Árpádföld közötti bejárás erre adott közvetlen
ALAKFORMÁLÓ SZALON zül, mert a kártyák idővel érvébizonyítékot. A résztvevők derékig gázoltak a parlagfűben, előXVI. Szlovák út 44.
nyüket veszítik. Az orvosválaszfordult a határban mindenféle változat a kukoricával kevert
Telefon: 409-16-88
tás
természetesen nem kötődik
embermagastól a bokáig érő csenevészig. A növényvédelmi
*ií.
&_»;'**<.
körzethatárhoz,
s mindössze az
'f>
't>
állomás képviselője a tulajdonosokat okolta, a csömöri alpolgár# Slender You torna
a feltétele, hogy a választott ormester szerint viszont a tulajdonosok nem felelősek, hiszen a
vos elfogadja a jelentkezést.
föld mindmostanáig nincs kimérve. A levegőben szálló pollen- % Bronzárium
-& Mélymeleg terápia
szemcsék ellen az érzékenyebbek légzőmaszkkal védekeztek.

Olcsó felújított attakok

BARKACSBOLT
BÚTORLAPOK, faforgács lemezek,
élfóliák, bútorhúzók
MÉRETREVAGÁS, élfóliázás

Számítógépesszabásminta-készítés
EGYEDI KISBÚTOROK KÉSZÍTÉSE

Bp. XVI. Cinkota, Vidámvásár u. 36. Telefon: 06-60-321-356
NYITVA: Hétfőtől-péntekig 8-18-ig, Szombat 8-13 óráig

% Szauna, konditerem

# Turbó Szolárium

ÍTC Fodrászat, kozmetika
hajanalízis, hajgyógyászat
-& Virágbolt, Salátabár
# Műköröm Szalon
(zselés, porcelán, tippes és üvegszálas)
Hétfőn «s Szombaton is!

Paraf inos kéz és arckezelés
Face lifting
NYITVA: H-P 8-20 óráig
Szó 8-14 óráig

ESKÜUŐKrŐI és egyéb
családi eseményekről
UIDEÚ- éS FÉNVKÉPfeluételeH Készítése
TELJES DISZKRÉCIÓUAL!
Telefon: 409-3715 (este)

HELYI
HÍREK

VÁLLALKOZÓK
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK és gazdasági
társaságok részére számviteli szolgáltatást teljeskőró ügyintézéssel vállal Genorg Bt. Tel: 405-5562
ÁRUSZÁLLÍTÁSI Darabáru és élelmiszer
szállítás szigetelt rakterű 1,51 gépkocsival
a hét minden napján. Benedek: 403-0588
SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP KÖLCSÖNZŐ!
Szárazhabos tisztítógépek házhozszállítással, üzembehelyezéssel. Szolid árak!
1161 Bp. Geller! u. 21.
T: 405-5234,06-20-261-248
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ megbízást
vállal. Telefon: 405-5029
BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS RÖVID HATÁRIDŐVEL. Nyomtatványbolt, 1165 Bp. Bökényföldi út6. Nyitva H-P 7,30-18-ig. Rendelését telefonon vagy faxon is feladhatja
a 407-3098 számon.
KÉPKERETEZÉS-TÜKRÖK! Bella Ráma
Képkeretező, Sashalom, Pósa L. u. 45. Telefon: 404-1241
GYÖNYÖRŰ FEHÉR MENYASSZONYI
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 17-196ráig.
KÖNYVELÉS! Könnyen kezelhető, kiváló
minősítésű könyvelő és útnyilvántartó programok számítógépre - egyéni vállalkozóknak és társaságoknak. Tel: 280-5810
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: 403-3213,06-30-406-277
KÖLTÖZTETÉS, BÚTORSZÁLLÍTÁS.
Telefon: 403-1989
DR.FEHÉR ÁGNES bőrgyógyász, kozmetológus, lézergyógyász, XVI. Budapesti u.
136. H, Cs: 17-19-ig Tel: 405-3222
FOGSOROKkészítése ósjavítása, különböző fogtechnikai munkák elkészítése rövid határidővel, garanciával. Kunze Clausné, XVI. M.föld, Ólom u. 8. T: 403-7385
KERTÉPÍTÉST, KERTTERVEZÉST, Viacolor fektetést, öntözőberendezések telepítését vállalja kertépítő mérnök. Tel: 4001105,06-30-449-767
ÉPÍTÉSTERVEZÉS 1161 Rákóczi u. 124.
POZSONYI, Tel: 405-5060
CSALÁDI HÁZ tetőtérbeépítése, tervezése
kulcsátadásig, befejezetlen befejezése,
részletre is. Szaktanácsadás. Tel: 4053910,405-2197, Kovács Mihály
KŐMŰVESMESTERVÁLLALnagygyakorlattai mindenféle építőipari tevékenységet
(burkolást is), komplett kivitelezést. Rövid

határidő, pontos munkavégzés! Telefon:
285-4222, Valkusz
TEHERSZÁLLÍTÁS. 7 tonnás daru - Rábabillencs. (föld, homok, sóder, sitt), gépi földmunka, konténeres sittszállítás. 10% kedvezmény a XVI. kerületben! Tel: 403-3414,
403-3178(Éjjel-nappal)
SÓDER, HOMOK, BETON, TERMŐFÖLD,
MURVA rendelése - konténeres lom- és
sittszállítás. T: 06-30-343-519
PARKETTÁZÁST, CSISZOLÁST, lakkozást, PVC-, szőnyegpadló ragasztást vállalok garanciával, közületek részére is! 1163
Bp. Prohászka u. 45. Tel: 403-3070
LAMBÉRIA, HAJÓPADLÓ, szarugerenda,
gerendák megrendelhetők, zsaludeszka,
deszka, léc, tetőléc, szegélyléc kapható.
Tel: 405-3910, 405-2197, Kovács Mihály,
1162 Akácfa u. 62.
VILLANYSZERELŐ MESTER rövid határidőre vállalja lakóházak, lakások teljes kiépítését, felújítását, javítását. T: 260-2491
GYORSSZOLGÁLAT: WC-tartályok, gázkészülékek, csapok, szifonok, csőtörések
javítása, duguláselhárítás, fürdőszobafelújítás, vízórák szerelése. Telefon: 4090693,409-3144
KÖZPONTI FŰTÉS, víz-, gázszerelés
anyagbeszerzéssel, tervezés engedélyekkel. Szakértés! Tel/Fax: 406-5679, R-telefon: 06-30-405-905
GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÁS HÉTVÉGÉN IS
GARANCIÁVAL! Telefon: 403-0455, 0630-421-590

fíJffNLfiTfil
GABULA BT. Elektormos háztartási gépek szervizel Bp. XVI. Ságvári u. 2. (a
Világ mozival szemben) Tel: 405-5861 Szervizvezető R-tel:06-30-424-403-Kistarcsa, Széchenyi u. 90. T: 06-28-370-115
Mosó- és mosogatógépek szakszervize,
régi mosógépek felújítása, villanybovler,
hűtőgép, fagyasztó, háztartási kisgépek,
hőtárolós kályha, mikrohullámú sütő javítása. Mikrosütők sugárzásmérései

EZ OLCSÓBBI Cipőjavítást vállalok,
gyorsjavítást is. H-P: 14-18 óráig. 1162
Bp. Mátyás király u. 37. Tel: 405-6029
CSOMAGOLÓGÉPEK, KÖZVETLENÜL A
GYÁRTÓTÓL. Cégünk saját fejlesztésű
csomagológépek gyártásával foglalkozik,
melyek az ipar számos területén alkalmazhatók. GÉPEINK: Mérleges Adagoló (töltő)
gépek, Mérleges Automatikus Csomagológépek, Zsugorfóliázó gépek, Vákumíormázó.'valamint Fóliahegesztő gépek (gépkönyv, minősítések, garancia). Puma Bridge

Csomagológépgyártó Bt 1162 Bp. Budapesti út 116. T: 405-1490,06-30-489-232
SZÓRÓLAP, NÉVJEGY, LEVÉLPAPÍR,
MEGHÍVÓ, ÖNTAPADÓ CÍMKE, egyéb
reklámanyagok- kis példányszámban isi
Hermina Gyors-Nyomda, Tel: 405-5919
KORREKT Nyomdaipari Kft.XVI. Baross G.
u. 30. Tel: 404-6804
ELŐFIZETÉSES ÉTKEZTETÉS az Aranysas vendéglőben. 1165 Bp. Benő u. 1. (az
Imre utcai HÉV-megáltónál) A hét minden
napján 200 Ft/nap áron. Nyugdíjasoknak
170 Ft/nap. Telefon: 404-3056
MÉRETES NŐI ÉS MENYASSZONYI ruhák készítése igényes szaion-minóségben.
.ÉVA MODELL' Női Szabóság, 1163 Bp.
(Sash.), Szabadszó u. 30. Tel: 403-0931

Lakodalomra, partyra, fogadásra
HÍVJA A KONFETTI DUÓT!
Tízórás repertoár, klasszikus is
Tel: 405-0659

Peugeot 306 überté.
Vigyáz magára.

LAKÁSSZERVIZ, GYORSJAVÍTÁSOK.
Gázkészülékek, WC-tartályok, csapok, szifonok, vízmelegítők, nyomó-,lefolyóvezetékek javítása-cseréje, készülék bekötések,
csőtörések javítása, elektormos hibaelhárítás, duguláselhárítás. Vízórák szerelése
Tel: 407-3891,407-2693,06-30-508-748
HAZAI ÉS KÜLFÖLDI HŰTŐGÉPEK ÉS
FAGYASZTÓK javítása, helyszínen, garanciával. Vétel-eladás. Bodrogi Béla, tel:
25-78-519,06-20-420-577
Gumi-S-arok * Új abroncs árusítás * Szerelés * Computeres centrírozás * Futóműbeállítás * Bp. XVI. Veres Péter u. 23/A.
Telefon: 403-0245
HŰTŐGÉP, FAGYASZTÓ, MOSÓGÉP,
villanboyler javítása garanciával. Papp
Pál. 1161 Bp. Sashalom u. 3. T: 404-9082
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatorna tisztítás
és karbantartás mindennap 405-45-25 Marcsányi László, 1162 Attila u. 95.

IKARUS NYOMDA KFT

1163 Bp. Újszász u. 45.
Tel: 407-9444/258 m.
NYOMDAI MUNKÁK

színes és ff. kivitelben
B/3-as méretig,
könyvkötészet
Színes A/3 fénymásolás

Párosán szép az élet? A Peugeot 306 Libertével most biztonságosabb is, hiszen'alapfelszereléséhez ^^BBIB tartozik a légzsák és a kódolt indításgátló. Szériafelszerelései
közé tartó- I^V^H ^ a központi zár, az elektromos ablakemelő, és az állítható
magasságú l^BBflHR kormány. Tágas belső tere és ^P""^!IBB| kitűnő útfekvése kellemessé teszi az autózást. Most különösen ked- L^^2j l

vező

fizetési

feltételekkel juthat hozzá ehhez a párját rítkítóan kiváló •HiÍM^^l autóhoz. A légzsákkal és kódolt indításgátlóval felszerelt 75 lóerős* Peugeot 306 überté nemcsak Önre,
magára is vigyáz.

*1.4 literes motor esttén

PEUGEOT-GABLINI
MÁRKAKERESKEDÉS,
SZALON
1141 Bp.Fogarasi út 195-197.
Telefon: 222-12-10

306
PEUGEOT

Az APEH tájékoztatója
Kiadásra kerülnek az adóigazolványok

ÚJ BAJNOKSÁG, ÚJ REMÉNYEK

A rövidre sikeredett nyári szünet után, intenzív edzésekkel kéA kitöltött adatlapot személye- szült a RAFC az 1996/97. évi
Az 1996. évi XX. törvény értelmében 1997. január 1-től a sze- sen vagy postán keresztül juttat- bajnoki évadra. A nyár folyamán
mélyazonosító jelet az adóazo- hatja el Igazgatóságunkhoz.
nagy volt a mozgás a csapat
nosító jel váltja fel.
Az adóigazolványok kiosztása körül. Két meghatározó játékoAz adóazonosító jelet tartal- és az ezzel kapcsolatosan felme- sunk - Györkös Imre és Törők
mazó adóigazolványt - várható- rülő problémák gyors és korrekt László - magasabb osztályban,
an 1996. szeptember 30-ig - kü- ügyintézése érdekében 1996. az NB li-es BKV Előréhez igazolt.
lön kérelem nélkül, postai úton okióbor 1-től kirendeltségeket Mindez büszkeséggel töltötte el
kapják meg azok a polgárok, akik működtetünk a kővetkező vezetőségünket, ám egyben gondot is jelentett a pótlásuk. Ráadá1995. december 31 -ig valamilyen kerületekben.
sul csupaszív játékosunk Juhász
adóügyi kapcsolatba kerültek az VI. kerület Szófia u. 17.
Attila is megvált klubunktól - ő a
adóhatósággal és ezáltal a köz- VIII. kerület Baross u. 59.
ponti nyilvántartó rendszerben X. kerület Szent L. tér 16. fsz. 5. Mátyásföldi LTC-hez távozott. Az
eddigi „sikeredző" Dózsa Miklós
szerepelnek.
XIV. kerület Gvadányi u. 69.
is elbúcsúzott tőlünk - volt tehát
XV.
kerület
Őrjárat
u.
4/B
Azoknak a polgároknak, akiktennivaló bőven.
nek 1996. január 1-ét követően XVI. kerület Jókai u. 4.1/100.
Sikeres tárgyalások után
keletkezett adókapcsolatuk, illet- XVII. kerület Pesti út 163.
ve azoknak, akik - noha régi
Tekintettel arra, hogy az adó- Mázhr Károlyt, az Ikarus volt
adózók - valamilyen okból még- igazolvány használatára csak edzőjét tudtuk megnyerni a szaksem kapták meg adóigazolvá- 1997. január 1 -tői kerül sor, ezért mai munka irányítására. Nagy
nyukat, illetve az igazolványban felhívjuk figyelmüket, hogy a örömünkre erősítés! terveink is
szereplő adatok hibásak vagy hosszadalmas sorbanállások el- valóra váltak. Az Ikarusból Brunem felelnek meg a valóságnak, kerülése érdekében az adóiga- zsá, Schleckmann és Hegedűs,
személyesen kell felkeresniük zolvánnyal kapcsolatos ügyinté- a Kerepesből Halász és Hazai, a
Igazgatóságunkat.
zésre kirendeltségeinken folya- Pénzügyőrből a Tóth-fivérek
döntöttek úgy, hogy a RAFC köAki a megjelölt időpontig nem matosan van lehetőség.
kapja meg, illetőleg aki első ízben
Kérünk minden érintett pol- zösségéhez csatlakoznak.
A bajnoki főpróba jól sikerült.
1996. évben kerül kapcsolatba gárt, hogy a lakóhelyéhez legköaz adóhatósággal, az igazolványt zelebb eső kirendeltségünket A tragikus körülmények között
elhunyt fiatal játékosunk, Kovács
az Igazgatóságunknál beszerez- szíveskedjen felkeresni.
hető - erre a célra rendAPEH
szeresített - formanyomtatváKelet-budapesti
Á l l a t i
nyon kérheti.
Igazgatóság

XVI. kér. Veres Péter út 110. alatt

160 m2-es üzlethelyiség

BÉRLETI JOGA
ELADÓ
Telefon: 403-7923

"MINDEN,AMI BETON!

«* Betonelemek
«• Járdalapok
"5° Gyephézagos járdalapok
«* Kerti szegélyek
«• Útszegélyek
•sr Zsalukövek
«**• Betongerendák, áthidalók
•^Transzportbeton
•*" Sóder - homok - cement
házhozszállítással
A XVI. kerületben 5% kedvezmény
FOLYAMATOS NYITVATARTÁS:
minden nap 7-18 óráig
Bp.XVI.Sarjúu.14.
(az Ikarus lőtér mellett)
Tel/Fax: 409-1661,403-3113

Gáborom lékére immár harmadik
alkalommal megrendezett emlék-tornát ismét sikerült megnyerni a Zuglói Kinizsi, az Érdért
és az MLTC előtt. Ezek után bizakodva vártuk a bajnoki rajtot és
nem csalódtunk. Az igen nehéz
sorsolás ellenére az első négy
forduló mérlege: 3 győzelem és
1 döntetlen!
Sorrendben: 3:0 a Vízművek
ellen, majd értékes döntetlen a
másik favorit RTK-val Rákoscsabán és a 4. fordulóban a kerületi
rangadón RAFC-lkarus 3:0!
Tavaly a Bp. l. o.-ban újonc
együttesünk az előkelő harmadik
helyen végzett. Az idei célkitűzés: az 1 .-5. hely valamelyikének
megszervezése, ezen belül is
szép lenne, ha sikerülne a „dobogóra" kerülni.
Úgy érzem, az új fiúk hamar
beilleszkedtek a „RAFC-csaiád"ban és támogatóink, valamint hűséges szurkolóink segítségével
sikerül elképzeléseinket megvalósítani. Mérkőzéseinkre minden
kedves érdeklődőt szeretettel
várunk!
Varga Ferenc
szako. vez.

aprók

TÍZHETES, jól nevelt cirmos kisdcáknak
szerető gazdit keresek. Igazi állatbarátok
jelentkezzenek: 405-4983
Megkezdte működését a Létminimum Alatt Élők TársaságáNÉMET Dog kölykök (sárga és csíkos)
nak XVI. kerületi Érdekképviseleeladók (oltva, tetoválva, törzskönyvvel).
te. Várják azok jelentkezését, ELVESZETT egy erős termetű 4 éves rot- Telefon: 409-1001
akik lakbérhátralék, víz-, gázhát- weiler kan kutya nyakán fekete bolhanya- 2 ÉVES német juhász kankutya eladó.
ralék és egyéb szociális problé- körwel a Petőfi kertben. A megtaláló juta- Telek és ház őrzésre kiválóan alkalmas.
mák miatti krízishelyzetben se- lomban részesül. Telefon: 407-2727
Ara: 20.000 Ft. Tét: 405-077917 óra után
gítséget várnának. Fogadóórát
TÖRZSKÖNYVEZETT, jó vérvonalú barminden szerdán 16 és 19 óra FOXTERRIER, heréit kan törzskönyvezett, na-fehér 1 éves husky kisasszonyok elközön tartanak a XVi. kerület Al- 3 és fél éves nagyon jó kiállású kutyánk adók. Telefon: 403-3401
bán utca 21. sz. alatti MSZP családi okok miatt jó gazdát keres kertes NAGYON JÓ házőrző, sarplaninac (farkascsaládi házban, (jelképes összegért). Érszékházban
ölő) 10 hetes kan kölyökkutya eladó. Teledeklődni a 405-2314 telefonon lehet.
fon: 06-20-412-828
Vass-Electricbau Bt.
AJÁNDÉKBA adnék egy aranyos fekete 2 NÉMET JUHÁSZ! NSZK-ban évtizedek óta
(UJUJ,
éves kistermetű kutyát, családi okok miatt. munkára szelektált import szülőpároktól
Csak állatbarát jelentkezzen! Telefon: 409- kiskutyák kaphatok, előjegyezhetek. Pro1162 Bp. Szlovák úti pavilonsor
2257 Nagynó
Üzlet tel: 06-60-329-947
kob Csaba, XVI. György u. 19.
Mobil: 06-30-516-982
NYOLC HÓNAPOS, keverék nőstény ku- TÖRZSKÖNYVEZETT BERNÁTHEGYI
Nyitva: H-P 8-17 óráig
tyák ajándékba elvihetők. Tel: 407-0951 kiskutyák egész évben eladók, fizetési kedvezménnyel is (részletre). Jó vérvonalúak.
SZOLGÁLTATÁSAINK:
Megtekinthetők egész nap: Mózsik József* BELGYÓGYÁSZATI, SEBÉSZETI SZAKRENDELÉS
né, 1161 Rsztm. Gusztáv utca 44.

LÉTMINIMUM ALATT

ELVESZETT egy barna-fehér 1 éves barna
szemű husky kan július 26-án a Füredi
lakótelepen. Lehet, hogy bement a Blaha
Lujza térre. Aki tud róla, telefonáljon a
403-3401 telefonon

't

VILLAMOSSÁGISZAKÜZLET

& Klinikai vizsgálatok
* Szülészeti ellátás- MŰTÉTEK
* ULTRAHANGOS FOGKŐELTÁVOLÍTÁS
* Műszeres diagnosztika: EKG, Rtg.
1165 Bp. László u. 46. * DISPLASIA SZŰRÉS
* Laboratóriumi vizsgálatok: vér, vizelet, székletvizsgálat,
Tel: 403-0488
szövettan, bakteriológia
R-tel: 06-30-490-126
* Macskák FIP és Leucosis szűrése, veszettség elleni és
NYITVA:
egyéb védíoltások
H-P 8-12 és 16-21-lg
* Gyógyszertár, diétás tápok, tanácsadás
Szó: 8-12-lg
Dr. tott jiatf vezető főáUttormt
Vas. ésünn:16-20-ig
kisállat tpeeíalata, UMhu szaUUatmm

TÁP-T1RMÉNY Üzlet, házhozszállítás
telefon-megrendelésre is * Kutya-Macska
eledel * Díszhal-Madár eleség * Ajándék
Nyitva H-P: 9-18-ig, Szó: 9-13-ig. Bp.
XVI. Rsztm. János u. 14. Tel: 405-4122

HELYI
HÍREK

Segítsen, hogy
segíthessünk
Alapítvány a XVI. kerület
Szakorvosi Ellátásáért
Az egészségügy támogatása
minimumra csökkent az utóbbi
években, és ez veszélyezteti a
betegellátást a kerületben. A
XVI. kerületi Szakrendelő alapítványt hozott létre, melynek alapvető célja a jelenlegi betegellátás
szinten tartása, jobbá tétele.
A befolyt adományokat alapvetően szükséges eszközök beszerzésére, az épület állagmegóvására kívánjuk fordítani. Segítséget pénzben, eszközben, munkában is szívesen fogadunk, értékét igazoljuk, amely a törvényes előírásoknak megfelelően
adócsökkentő.
További információkkal készséggel állunk rendelkezésére
minden kedves érdeklődőnek. Az
elért eredményekről folyamatosan tájékoztatást adunk.
Dr. Szenczi László
a kuratórium elnöke
Cím: 1163 Bp. Jókai u. 3.
Számlaszám: OTP XVI. kér.
11716008-20148687

OKTATÁS
GRATIS NYELVSTÚDIÓ Zuglóban. Optimális
minicsoportos és egyéni tanfolyamok. Hangulatos, jól felszerelt stúdió zöldövezetben. Cégekhez kihelyezett és kombinált oktatás. Válasszon katalógusunkból. Próbaórák, kitűnő
referenciák. Jelentkezés: 252-2277, 06-20256-532
NÉMET NYELVOKTATÁST, korrepetálást
vállalok diákoknak. Igény szerint házhoz megyek. Telefon: 4094014
NÉMET ÉS FRANCIA OKTATÁS, korrepetálás. Telefon: 407-2557
KÖZÉPISKOLAI TANÁRNŐ olasz nyelvoktatást, korrepetálást és történelem tanítást
vállal. Telefon: 4054866
ANGOL NYELVOKTATÁST válblok. Korrepetálást, nyelvvizsga előkészítést minden
szinten. Telefon: 4094389
MATEMATIKA-FIZIKA oktatást vállal általános iskolai korrepetálástól egyetemi felvételi
előkészítőig 500 Ft/óráért egyetemista fiú. Telefon: 405-3169 (este)
NYUGDÍJAS tanítónő kisiskolások korrepetálását vagy felügyeletét vállalja. Tel: 403-7205
SZAKKÉPZETT pedagógus gyermekmegőrzést vállal a nap bármely szakában. Telefon:
407-1610 egész nap

KONTÉNERES
SITTSZÁLLÍTÁS
I[. J /' Tel/Fax:
^K^ 404-1625
Tl*5fpp 403-1626
1163 Bp. Kerepesi út 184.

H - H

riasztó, kódos kapuzár, két lift. Érdeklődni
este: 258-0619
ELADÓ a Jókai lakótelepen 52 nm-es, 2
szobás 2. emeleti tehermentes öröklakás. Érkülön pincerésszel. Irányár: 3,8 millió Ft. Te- deklődni: 17 óra után a 407-0766 telefonon
lefon: 403-6162
ELADÓ az V. kér. Irinyi utcában első emeleti
A XVI. kerületben 8 lakásos kertes társasház- 54 nm-es 1 szoba hallos, 4,5 m belmagassában 72 nm-es 2 szobás, ebédlős, öröklakás gú, Központi fűtéses telefonos, Darabolás
eladó. Érdeklődni: XVI. Árpádföld, Olló u. 14. öröklakás. Irodának is alkalmas. Irányár: 87
ezer FVnm. Telefon: 40S0289,111 -5994,06fszt. 3. Budics
24-368-849
ELADÓ a VII. kerületben egy 45 nm-es 2
szobás, telefonos, komfort nélküli, önkor- CSÖMÖRÖN 5 szobás ház, 167 n-öl telken 7
mányzati lakás, 1,2 millió Ft-ért. Alkudni lehet. millió Ft-ér eladó. Csömör, Ferenc u. 30.
KOCSÉRON volt tanyai iskola műút mellett
Érdeklődni: 405-2336 vagy 405-4276
eladó: 110 nm lakóház, 150 nm alsó épület,
ELADOM vagy Budapesthez közeli komfortos
3000 nm telken, víz, villany van, sokféle haszcsaládi házra cserélek egy társasházi 43 nmnosításra alkalmas. Tef: 06-22-307-328
es 1,5 szobás mátyásföldi komfortos II. emeleti telefonos lakást. Irányár: 3,2 millió Ft + ELCSERÉLJÜK XXI. kerületi 2 1/2 szobás
összkomfortos öröklakásunkat XVI. kerületi 2
ráfizetek. Telefon: 407-3575
szobásra. Telefon: 06-30-516475
ELADÓ 4 és fél szobás XI. kerületi 140 nm-es
öröklakás. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel: 403-2846 EMELETI lakást keresünk megvételre a XVI.
kerületben 40 nm-ig. Telefon: 407-0598
MÁTYÁSFÖLDI 43 nm-es 1,5 szobás egyediKERESEK önálló családi házat Mátyásföldön
en felújított öröklakás gyönyörű környezetben
vagy Sashalmon 9 millió Ft-ig. 06-30499026
4 emeletes társasházban eladó. Parabolaantenna, telefonvonal van. Autóparkoló bekerít- HÁZRÉSZT vagy önálló kis házat keresek a
XVII. kerületben. Telefon: 403-1583
ve. Irányár: 3,2 millió Ft. Telefon: 4074075
XVI. KERÜLETBEN 49 nm-es komfortos, te- KERESEK a XVI. kerületben családi házat
hermentes, telefonos öröklakás eladó. Érdek- vagy telket. Adok 3 szobás, 64 nm-es földszinti telefonos Jókai úti öröklakást ráfizetéslődni: 16-19 óra között 404-9798 telefonon
sel. Telefon: 403-6584
ELADÓ RÁKOSI út 23. sz. alatt 2 önállóan
1 SZOBA komfortos 30 nm-ig telefonos örökhasználható kétszintes, 2 fürdőszobás+garálakást keresek megvásárolható önkormányzsos ház, 120 n-öles telken. Tel: 406-5702
zati is érdekel. Kulturált környezet, telefon és
A XIV. KERÜLETBEN Csertő u. 6-8 sz. alatt, jó közlekedés a fontos. Beköltözéssel '97
46 nm-es üres, felújított lakás eladó. Irányár: május 1-ig varhatok. Rzetési megegyezéssel,
2.650.000 Ft. Telefon: 406-5702.
XVI. kerületi lakótelep előnyben. Telefon: 407RÁKOSKERESZTÚR központban 1+2 fél- 090819-21 óra között
szobás öröklakás azonnal beköltözhetően el- KERTES HÁZRA CSERÉLNÉK egy VII. kerüadó. Telefon, vízóra, HBO csatorna, lakás- leti és egy VIII. kerületi lakást. Tel: 1-339-262

APRÓ

Lakás, ingatlan
MÁTYÁSFÖLD Petőfi kertben 2,5 szobás gépesített amerikai konyhás belül felújított, kívül
tatarozást igénylő 150 n-öles telken lévő családi ház eladó. Irányár 9,5 millió Ft. Telefon:
405-2962
ELADOM VAGY elcserélem a kerületben,
szentmihályi önálló családi házamat (200 n-öl,
120 nm) teljes közmű, 3 szoba nappali, étkező, konyha, fürdőszoba, ctrkó, telefon van. Jó
közlekedés is. Irányár 11 millió Ft. Telefon:
404-9092,06-20-413-512 egész nap.
MÁTYÁSFÖLDÖN két lakásos családi ház
eladó. Irányár 12 millió Ft. Érdeklődni egész
nap. Telefon: 403-2031
ELADÓ Rákosszentmihályon 3 szintes, 5 szobás, 2 fürdőszobás családi ház. Telefon: 4050779 (17 óra után)
XVI. KERÜLETBEN 150 n-öl telken 2 szobás
családi ház eladó 5,5 millió forintért. Telefon:
405-5759
ELADÓ Árpádföldön, Szlovák úton 220 n-öles
telken 2 szoba összkomfortos családi ház
központi fűtéssel, garázzsal, melléképülettel.
Irányár: 7,5 millió. Tel: 4094125 (10-18 óráig)
ELADÓ Mátyásföldön két szoba összkomfortos bővíthető családi ház 137 n-öl telken,
aknás garázzsal. Irányár: 7 millió Ft. Telefon:
404-6327
300 N-ÖL telken 3 szintes villa, 450 nm
beépített épülettel több generációs, nagy családnak eladó. Érdeklődni: du 405-3047
CSALÁDI HÁZ 302 n-öles telken, 3 szobás,
100 nm-es, duplakomfortos lakótérrel,garázszsal és 50 nm-es vállalkozásra is alkalmas
melléképülettel eladó vagy elcserélhető kisebb családi házra és egy kb. 40 nm-es
lakásra. Értéke: 13,5 millió. Telefon: 400-1124
PESTERZSÉBETEN 5,2 millió Ft-os irányáron eladó 150 n-öles telken 82 nm alapterületű, 2 szobás összkomfortos, telefonos gázfűtéses családi ház. Telefon: 285-1264 (10-18
óra között)
CSÖMÖRÖN4szoba+nappali, emeletes családi ház eladó. Csömör, Ferenc u. 29.
ELADÓ Sashalom központjában, csendes helyen, jó közlekedésnél 227 n-öles telken 124
nm-es 4 és félszobás felújítandó telefonos
családi ház. Irányár: 8,5 millió Ft. Telefon:
403-0289 (este)
RÁKOSSZENTMIHÁLYON eladó 96 nm alapterületű, 44 nm tetótérbeépítéses, összkomfortos fél ikerház, + 76 nm-es kétajtós, aknás
műhely raktárral, ipari árammal. T: 405-2710
ELADÓ Rákosszentmihályon 170 n-öles telken családi ház + 2 szobás faház. Mayerné,
XVI. Batthyány u. 77. (hétvégén egész nap)
ELADOM vagy budapesti lakásra cserélem
szentlőrinckátai 2,5 szobás 75 nm-es azonnal
beköltözhető, gáz fűtéses családi hazamat.
Tel: 4160370 (napközben), 405-2318 (este)
RÁKOSSZENTMIHÁLY központban, a Hősök terénél 360 n-öles összközmúves, ipari
áram, telefon, 78 nm lakóház, 78 nm üzlet,
2x28 nm műhely és mellékhelyiségek eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Telefon: 405-4805 (10-18
óra között)
ELADÓ a Centenáriumi lakótelepen 1+2 félszobás, telefonos, konvektoros, külön vízórás,

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 görgők
• Tömítések, szelepszár és főtengely szimeringek

MARUTI
teljeskörű alkatrészellátás
h

h

Nyitvatartás: H-P 8 -17 . Szombaton ZÁRVA!

KERESEK a Kerületben 1 +2 félszobás lakóte- MÁTRA nyugati oldalán, Pasztán, 400 n-öl
lepi lakást 1,2,3. emeleten. Lehet felújítandó vikendteleknek alkalmas, közmű nélküli, nem
is. Telefon: 175-8259
művelt szőlő eladó. Ára: 150.000 Ft. Telefon:
403-3660
GARÁZST bérelnék, vagy kocsibeállási lehe-

tőséget keresek a Lándzsa utcai lakótelep
környékén. Telefon: 403-5793 (esti órákban)

CSÖMÖRÖN építési telek eladó. Érdeklődni:
Miklián József, Hunyadi u. 11.

BADACSONY-TAPOLCA között, Szentgyörgy-hegyen, nagy terasszal, 1 hold bekerített gyümölcsös, alápincézett 2 szoba, konyha (beépített tetőtér) fürdőszoba eladó. Villany
van. Telefon: 403-2869

H - H
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2,5 SZOBÁS komfortos családi ház felújítva
bútorozva vagy anélkül kiadó. Telefon: 4030085 egész nap
XVI. KERÜLETBEN buszmegálló mögött 100
nm családi házban kialakított üzlethelyiség
(jelenleg fodrászat, kozmetika, szolárium)
más tevékenységre és vagy megosztva is
kiadó. Telefon: 404-3756, este 403-0920

ELADÓ a XVII. kerületben 320 n-öíes két
utcára nyíló telek rajta parasztházzal. A telek
szétválasztható, építkezésre, vállalkozóknak
bármily tevékenységre használható. Irányár:
5.400.000 Ft. Telefon: 257-4945

ELADÓ Ozora, Árpád u. 17. alatt másfél
szoba, konyha, fürdőszobás családi ház 300
n-öles gyümölcsösben, főútvonalon, ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 06-74-498-791

TÁRNOKON 170 n-öles telken két különálló
ház, 70+70 nm külön-külön összközműves
eladó. Irányár: 3,5 millió. Tel: 06-23-388-661

XVI. KERÜLETBEN 40 nm, 1,5 szobás telefonos lakás kiadó, 2-3 főiskolás számára.
Telefon: este 403-2931

ÁRON ALUL sürgősen eladó Tóalmáson 450
n-öles telek, téglaépülettel, félkész állapotban. Irányár: 500.000 Ft. Telefon: 405-2305
16 órától

ALBÉRLETET keresek 4 éves fiammal. Telefon: 404-3756, este: 403-0920

A HORDÓ VENDÉGLŐ (Veres P. út) 243 nm
alapterületű (27 helységes) 400 nm-es pakolóval kiadó. Érdeklődni: kizárólag telefonon
403-2602 (18-20 óra között)

HASZNÁLATRA átadó a XVI. kerületben lévő
telek. Telefon: 403-2210

ZUGLÓBAN 61 nm-es jelenleg is működő
festék üzlet eladó. Érdeklődni: 405-4474 este

ALBÉRLETBE kiadó Rákosszentmihályon,
kertes házban 1 szoba összkomfortos különálló házrész - gyermektelennek. T: 405-5097

ELTARTÁSI vagy örökösödési szerződést
kötne józan életű, munkahellyel rendelkező,

SZENTMÁRTONKÁTÁN 300 n-öles bekerített
zárt telken 30 nm-es félkész kis ház eladó.
Víz, villany van. Irányár: 480 ezer Ft. Telefon:
256-1112 (este)
ELADÓ Nógrád megyében Kisbágyonban
300 n-öles telken 5 szoba összkomfortos családi ház. Gáz, ipari áram, víz van. Horgásztó
1 km-re, jó közlekedés. Érdeklődni: 4039666/1155 mellék
KEREPESEN a 30-as főút mellett sürgősen
eladó 2 szoba összkomfortos, gázfűtéses családi ház 200-as telekkel, 35 nm-es garázs,
mely vállalkozásra is alkalmas. Cím: Kerepes,
Szabadság u. 81, vagy 06-20-392-456
MÁTRAALJÁN 110 nm-es, központi fűtéses,
telefonos családi ház, szép környezetben
nagy telekkel eladó (közeli halászat' lehetőség). Telefon: 406-5702

90 NM- ÉS fűthető, szuterén raktározás céljára
kiadó az Örs Vezér terétől 5 percre. Telefon:
403-2177
70NM alapterületű helyiség, csendes műhelynek, vagy raktárnak kiadó. Telefon: 405-5867
BÚTOROZATLAN lakást vagy házrészt bérelnék, reális áron. Telefon: 409-1782
KIADÓ 2 db 4x4-es különbejáratú helyiség.
Érdeklődni: Szaszkó István, 405-3257
BÉRBE ADÓ Rákosszentmihályon 2 szobás
ház. Mayemé XVI. Batthyány u. 77. (hétvégén)
80 NM-ES pince 20 nm-es irodahelyiséggel
hosszú távra kiadó. Telefon: 06-30-217-127

BEVEZETETT panzió bérbeadó vagy eladó.
Telefon: 405-2522 vagy 06-36-418-800

vágyó nénivel vagy bácsival. T: 403-3418, du.

Állás, munka
KÖZGAZDASÁGI érettségivel, számítógépes
ismeretekkel, gépírástudással, munkaügyi-,
bér-, tb-, valamint ügyviteli gyakorlattal, otthon
végezhető munkát keresek. T: 403-8933
21 ÉVES érettségizett lány gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 406-5987
56 ÉVES nyugdíjas nő vagyok, napi 4-5 órás
munkát vállalok. Bedolgozás is lehet. Telefon:
403-1406
SZÖVEGSZERKESZTÉSI munkát vállalok,
főleg magnókazettáról. Telefon: 409-4069
KÖZÉPKORÚ NŐ középfokú idegenforgalmi
asszisztens végzettséggel, 18 évi titkárnői
gyakorlattal elhelyezkedne, vagy otthoni bedolgozást vállalna. Gépírás, telefonügyelet,
kézügyességet igénylő munka. T: 409-0365

SASHALMI
-^HÉV-MEGÁLLÓVAL SZEMBEN,

GÉPÍRÁST, és telefonügyeletet vállal nyugdíjas sajtólevelező. Telefon: 405-5935
ÁLTALÁNOS és szakápoló jelentkezését várjuk házibetegek gondozására. T: 405-5679

TILL ABC

XVI. János u.
Béla u. sarok
Nyitva a hét minden napján,
szombaton és vasárnap is

7-20 óráig
Udvarias kiszolgálás, bő áruválaszték
NiiketiMnók .
NJibléztrak
Selyim ruhák-kosztümök . . . .
Női blúzok
Szoknyák
.
Női nadrágok
Nóibalonok
Nói divat kabátok
Nói hosszú kabátok
Divat fazonban
Hagyományos (azonban . . . .
Őszi lélkabálok

4490-5500 FI
3950-4950 Ft
1950-4950 Fi
2490-3650 FI
1290-2490 Ft
1950-2490 FI
5900-6900 FI
3950-5900 FI
7400-16900 FI
4950-5950 FI
5900-9600 Fi
4400-5900 FI

Oívil öllónvík
Ferii gyapjú ólWny .
Férfiöltönyök
Férfi zakók
Férfinadrágok
Férfi mellények
Férfi balonok. felöltök
Farmeringek,nadrágok
Farmerdzseki,mellény
Motoros bor és műbőr dzsekik
Bőm bér dzseki

Munkaruhák és overáfok

5900
7800-9400
7080-7900
2490-5900
1950-2950
1690-1790
6400-10900
1950-2900
1950-2950
. 3290-11600
4600

FI
FI
FI
FI
FI
FI
Ft
Ft
FI
FI
FI

. . . . 1790-2650 FI

A FELSOROLT ÁRUK EXTRA MÉRETBEN IS KAPHATÓK!
AZ ÜZLETNEK GÉPKOCSI PARKOLÓJA VAN!
XVI. Veres Péter út 43. (A SUGÁRTÓI 5 percre)
Telefon: 403-4616 - H-R: 9-18-ig, Szo-V.: 9-13-ig

GYAKORLOTT varrónőket keresek műhely
munkára vagy bedolgozásra, bébiruha varrására. Telefon: 405-2590
VARRÓNŐT pamutáru varrására műhelyünkbe felveszünk. Telefon: 405-2568
XVI. KERÜLETI vegyesboltba napi 8 órai
munkára eladót felveszek. Munkaidő: 10-18
óráig. Fizetés nettó 30 ezer Ft. Érdeklődni:
Skotnyár Norbert 1165 Mátyásdomb tér 2/A.
l. em. 3.16-20 óráig
XVI. KERÜLETI szépségszalon fodrászt, kozmetikust keres. Telefon; 409-1687/88
FODRÁSZ munkatársat keres a SOMI szépségszalonban. Főútvonal mellett lévő üzletébe. Jelentkezni személyesen, vagy telefonon
403-6600.1165 Bp. Veres P. u. 112.
ALKALMAZNÉK XVI. kerületi telephelyre
W50-9S teherautóra szippantás kocsira gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetőt. Érdeklődni: 403-3113 telefonon
NYUGDÍJAS özvegyasszony heti 2 alkalomra
kisebb takarítást, kutyafelügyeletet, bevásárlást vállaló előnyugdíjas vagy frissnyugdíjas
""kéri nappali órákra. Telefon: 405-5935
HETI egy alkalomra bejárónőt keresek takarítási feladatok ellátására. Telefon: 400-0973
TAKARÍTÁST vállalnék hétvégén, vagy hétközben du a XVI. kerületben, és környékén,
esetleg ház körüli munkába besegítenék.
Megbízható jelige Pf. 47.1631
DÉLUTÁNI takarítást, vagy idős hölgy, vagy
úr gondozását vállalom 4 vagy 6 órás munkaidőben. Cím: Csömör, Vágóhíd út 3.2141
MEGBÍZHATÓ frissnyugdíjas nő lakások, irodák heti takarítását vállalja. T: 403-2498, este
FŰKASZÁLÁST és szántást vállalok kiskertekben. Földi Mihály, Kistarcsa, Váci M. u. 29.

Adásvétel
BÉBI és gyermekruhák olcsón eladók. Érdeklődni: 405-4223
HAJDÚ automata mosógép eladó. Telefon:
403-0085 egész nap
NÖVEKVŐBEN lévő fiam (164 cm) részére
ünneplő öltönyt keresek. Telefon: 410-0062
FÉRFI bőrkabát, fekete, háromnegyedes, 56os méret eladó,. Telefon: 06-30-510-513
VEVŐT keresek a Németországból való szép,
de egyben egyszerű újszerű állapotban lévő,
egyszínű piros menyecskeruhámra. Irányár:
8000 Ft. Telefon: munkahelyi hétfőn és pénteken 8-20-ig: 117-1002 vagy otthon este
21-22-ig: 400-0383

SÓDER, HOMOK, TERMŐFÖLD,
TÖRMELÉK SZÁLLÍTÁS

megnyitotta
autókereskedését
ADÁS - VÉTEL • CSERE
VW Golf, Ford, Opel...
Szeretettel várunk mindenkit
szombat, vasárnap is!
Bp. XVI. Újszász u. 43.
Tel: 06-20-215-324
Maximális megbízhatóság, korrektség!

lenyltható 5-8-7-8 ní-es

KONTÉWfl
TELEFON

96/30-403-7!
405-4231
Király Sándor
1161 Bp. Milán u. 16.

H - H

KÉT Mekalor olajkályha jó állapotban, jutányos áron eladó. Telefon: 403-0972
KAZÁNHOZ gáz-égőfej eladó kb. 200 nm
alapterűlet fűtéshez. Telefon: 407-2888
7X150-es ÚJ fehér kád kis zománchibával CSALÁDI HÁZ fűtésére alkalmas „Dutra" ka7.000 Ft-ért eladó. Telefon: 407-6505 munka- zán olcsón eladó. Telefon: 405-2962
időben
OLCSÓN eladó 1 db új SIESTA kályha, 2 db
ELEKTHERMAX villanytűzhely, sütővel 3 la- PB palackkal, olajkályhák megkímélt állapotpos olcsón eladó. Telefon: 409-0167
ban, csővel együtt. Tel: 405-2305 (16 órától)
1 DB OROSZ táska varrógép elektromos alig ELADÓ EGY majdnem új vegyesfűtésű zohasznált, 1 db Singer varrógép, hagyományos máncozott szép kályha szép fehér, új csöveklábbal hajtós olcsón eladó. Érdeklődni lehet kel és cca. 4 mázsa német szén. Cím: Ránaponta 12-18-ig. Telefon: 405-3015
kosszentmihály, Petőfi u. 66.
KÉTTÁLCÁS mosogató zománcozott fehér ELADÓ forgótárcsás mosógép (4.000 Ft),
2.000 Ft-ért eladó. Telefon: 4054223
Walthaím autórádió (8.000 Ft). Telefon: 405JÓ ÁLLAPOTBAN lévő Elekthermax 4 lapos, 6581 (18 óra után)
forgó-grillezós, üvegablakos automata villanyEGYTONNÁS mozgatható vagy beépíthető
tűzhely és háztartási lábhajtásos varrógép
gépkocsiemelő eladó, emelési magasság
eladó. Telefon: 409-0365
1,8 m. Telefon: 405-2710
GARZON gáztűzhely, két lapos, üvegezett
JÓ ÁLLAPOTBAN lévő fehér műanyag harsütőajtóval, pb-re való + két tele gázpalack,
és két db ágyneműtartós felnőtt heverő jó monikaajtó (185x80 cm), és egy autórádió
állapotban, jutányos áron eladó. T: 405-2286 eladó. Tel: 405-6581 (18 óra után)
ELADÓ új 120 l-es villanyboyier, használt 3 ELADÓK új ablakok, ajtó, üvegtégla, 12 nm
lapos, sütős villanytűzhely, használt padló- szőnyegpadló 2 ajtós Varia szekrények, 60
szőnyeg. Érdeklődni lehet Nagy István Bp. l-es hűtő centrifuga, 6 V-os új Trabant alkat1162 Monoki u. 44.14-17 óráig minden nap. részek, nagy Főnix pálma. Telefon: 405-4842
ELADÓ 1 db Vjatka automata mosógép kis ELADÓ bontásból jó állapotban, korrekt áron
hibával 5.000 Ft-ért, 2 db olajfestmény, 1 db vas'' billenő garázsajtó, vas teraszkorlát elesuglóf, 6 db faragott ebédlő székek. Telefon: mek, tagos lemezradiátorok, nyílászárók (festett, üvegezett, redőnnyel), karnisok, használt
403-9666/1155 mellék
ELADÓgrillsütó3.500Ft, kézihajtású rokkantkocsi 12.000 Ft, férfi öltöny 3.800 Ft, sovány
testalkatra. Érdeklődni egész nap 409.4365
Kisvendéglő
1161 Bp. Csömöri út 8O.
TEFAL olajsütő (még nem használt), Casio
szintetizátor C-44 (5 oktávos, nagy billentyűs),
® 405-3750©
10 sebességes Maraton férfikerékpár eladó.
A helyzet változatlan!
Telefon: 403-3401
Áraink, minőségűnk,
KÉMÉNYBE köthető gáz vízmelegítő )Héviz)
nagy palackkal eladó. Tel: 404-1241
mennyiségünk
6 éve a megszokott
KÉMÉNYES gázkonvektor eladó. Telefon:
színvonalon!
404-3756, este: 403-0920
Kerthelyiségünket megnyitottuk
HŐTÁROLÓS kályhák eladók. Telefon: 0620-352-138
2 DB 6 KW-os hőtárolós kályha olcsón eladó.
Telefon: 405-2154 (TILL ABC)

APRÓ

SZOBAKERÉKPÁRT VENNÉK. T: 405-3263
KERÉKPÁRT vennék, lehetőleg camping-et,
de női, illetve férfi hagyományos bicikli is
érdekel, valamint kisfiúnak való kontrás kerékpárt. Telefon: 263-2991
20-AS BMX kerékpár 6000 Ft-ért eladó. Telefon: 4054223
GYERMEK-GOKARTOT keresek 2-3 éves
gyereknek. Tel: 405-2314
DINO márkájú 3 sebességes gyermekbicikli
eladó 7-8-9 éves gyerekek számára. Érdeklődni lehet: 1162 Bp. Vadruca u. 29.
COMBI babakocsi eladó 9.000 Ft-ért. Telefon:
4054461
ELADÓ, egy LIBERTA típusú, két funkciós
gyermekkocsi, egy darab BIEME típusú
összecsukható sportkocsi megkímélt állapotban. Továbbá személykocsihoz egy darab
univerzál csomagtartó. Érdeklődni: 405-5748
KOMBI gyerekágy (rácsos áegy pelenkázóval
kombinálva) eladó. Tel: 405-1071
GYEREK Jeep elektromos eladó. Telefon:
409-1687
DIÁK íróasztal, jó állapotban 1.500 Ft-ért eladó. Telefon: 405-0175
JÓ ÁLLAPOTBAN lévő két Gabi heverő 8.000
Ft-ért eladó. Telefon: 403-0917
ELADÓK: szivacsos kihúzható rekamié, gömbölyű kisasztal 65 cm átmérőjű, barna, 3 lapos
villanytűzhely, fehér, sötétkék öltöny új középméretre. Egyszárnyas vaskapu olcsón. Telefon: 405-2433
ÁLLÓLÁMPA, gyermek fürdőkád, petróleum
főző, kempingágy, előszoba ajtó, bőrdzseki,
öltönyök, ingek (újak) eladók. Rákosszentmihály, Béla u. 38.
ELADÓ egy kisméretű 2 személyes rekamié
olcsón. Érdeklődni minden nap 15 órától: 4033884 telefonszámon lehet.
ELADÓ egy Orion Uranus nagyképemyős
fekete-fehér TV, valamint egy ágyneműtartó.
Telefon: 404-1972
LEMEZSZEKRÉNY, (irat és értéktárolásra)
eladó. Telefon: 409-1687
ELADÓ egy finn fenyőből készült emeletes
gyermekágy (keveset használt), két Mekalor
olajkályha, egy bőrmintás bárpult, egy férfi
kerékpár, két ipari légkompresszor és egy
ipari, 380 V-os búvárszivattyú. Tel: 407-0390
EMELETES ágy, középbarna színű 80x185
cm méretű, megkímélt állapotban eladó. Ára:
10.000 Ft. Telefon: 400-1124
KÜLÖNFÉLE asztalok, ágyak, szekrények,
fotelok, székek, kerti bútor, hűtőszekrény és
szagelszívó eladó. Telefon: 403-1767

AKKUMULÁTOR

Motorkerékpár,
személy- és tehergépkocsik
összes típusához
1 - 2 - 3 év garanciával
Lodge gyújtógyertyák
XVI. Veres P. u. 161.
Tel: 407-3908
06-30-498-104

AJ
A Kaiser Steak Hause-ban

XVI. Csömöri út 80. Üzletközpont
űrömmel értesítjük a környék ínyenceit,
hogy a megszokott minőségű étel- és italválasztékunkon felül
többféle újdonsággal lepjük meg Kedves Vendégeinket
iieliw
Konyakos ráksziromleves % Lazactatár
ajánlatunk!*
Szarvasfílé roston # Sültbanán
ír sörök: Guinness, Kilkenny -$• Villányi és Bogiári borok

Szabadtéri grill-party!

MINDEN NAP 11-01 óráig * Tel: 405-3768
Az emeleten H. kategóriás hivatalos nyerőgépek

svéd natúr fenyőfa ágyak szivacsbetéttel (1
és 2 személyes), szobabicikli. Tel: 404-1793
ELADÓK: gázolaj 320 liter, 3 db fedeles vashordó, kovácsoltvas ablakrács, 1 db vaslemez
1 mm, 90x70 cm-es. Gumislag 25 m 3/4-es
vászonbetétes, új, olcsón. Telefon: 405-2433
2 DB ÜVEGBALLON 50 literes fém kosárban
eladó, 3500 Ft-ért. Telefon: 4054223
500 LITERES olajtartály kedvező áron eladó.,
jó állapotban. Pohl, 1164 Műszerész u. 1.
ELADÓ 30 és 50 literes vaskosaras üvegballon, pb gáztűzhely, 22 kg-os gázpalack, 100
literes műanyaghordó tetővel, használt férfi
kerékpár (2 db), 7 m műanyag hullámlemez.
Telefon: 403-2156
FÜRDŐHENGER, fatüzelésű eladó. Nem volt
használva. Telefon: 400-0672
ELADÓ 1 db réz fürdőhenger nagyon jó állapotban. Telefon: 409-2257
ELADÓ: használt, 180 nm hornyolt tetőcserép. Érdeklődni XVI. Becő u. 37. Dukony
László. Telefon: 407-0373
ÚJ AJTÓK, ablakok 12 nm padlószőnyeg,
Varia szekrények 6 V-os Trabant alkatrészek.

ESKÜVŐI
MEGHÍVÓK
Vacsorakártyák

NÉVJEGYEK
SZÓRÓLAPOK

GYÁSZJELENTÉSEK

kis példányszámban,
olcsón - gyorsan!
Telefon: 405-5919

POROTHERM AKCIÓ
NEDALUHA JÁNOS

Építőanyag
kis- és nagykereskedés
Fuvarozás
1164 Bp. Cinkota, Vidámvásár u. 76.
Tel: 06-30-442-149
NYITVA: 8-17 óráig
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: 7-17 áráig Tel: 405-2874

H - H
centrifuga, 60 literes hűtő, Phőnix
pálma. Telefon: 405-4842
ÉPÍTÉSI félvonó eladó. Eredeti gyári
szerkezet, 25 m magasságig használható. 380 V-os víztartályos. Telefon: 400-0672
BURKOLÓLAP, sötétkék mintás
20x20-as 25 nm, 50 literes akvárium,
különböző méretű madárkalitkák
szerelvénnyel, új állapotban lévő
ponyvák, - alkalmas garázsnak - olcsón eladók. Telefon: 405-2208
ÁLLÍTHATÓ vasbak (4 db), hegesztőpalackok (2db oxigén, 1 gáz) teljes
felszereléssel, számítógépnyomtató
DFX-5000 +10 ezer db papír eladó.
Telefon: 405-2867

APRÓ

RÉZCSŐ 30 mm átmérőjű, 1,5 mm
falvastagságú 84 fm. 600 Ft/kg áron
eladó. Telefon: napközben 404-3756
VENNÉK bejárati ajtót 1 db-ot
1x2 m-es és 2 db ablakot 1x2 méterest. Telefon: 407-3447
VENNÉK német-magyar, magyarnémet műszaki szótárt. Telefon: 4092257
22 LITERES akvárium, nyolc db hallal, lélegeztetővel, melegítővel, hőmérővel, halkimerítővel, 1800 Ft-ért
eladó. Tel: 405-0175

ELADÓ 1 db 80 literes akvárium
tetővel. 1164 Bp. Kopáncs u. 3/A
PENTIUM számítógépemet egyben
vagy részegységenként (használt
Color SVGA-m 24.900 Ft-ért) elOLCSÓN eladó gurítható komp- adom. Telefon: 405-3918
resszor kompletten és állványos fú- AUTÓGUMI kedvező áron eladó 4
rógép. Tel: 407-3447
db japán DUNLOP 1 45/70 R 12
ELADÓ újszerű állapotban 44 cm (2300 Ft). Telefon: 407-0598
széles mosdó és kettő db radiátor ELADÓ 2 db flippergép, SHARP vilDunafer típusú. 84x60 cm és 96x60 lanyírógép, 10 db szex kazetta, 3
cm-es. Telefon: 407-1858
részes ülőgarnitúra, Color 56 cm-es

GYÓGYSZERTÁR
ÚJ NÉV - ÚJ NYITVATARTÁS
Teljeskörű gyógyszerellátás!
Hatóságilag szabott árakon

-Gyógyszerkészítésrövid határidőre
- Fog- és szájápolási termékek
- Babaápolási cikkek
- Állatgyógyászati termékek
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!
Nyitvatartás: H-P 8-20-ig, Szó. 8-12 óráig
1161 Bp. Rákosi út 90. Tel: 405-6097

HELYI HÍREK

Független Közösségi
Folyóirat-8. évf. 9. sz.
1996. szeptember 23.
A szerkesztésben közreműködik a szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő:
SZŐKE KATALIN
A szerkesztőség postacíme: 1631. Bp. Pf. 6.
Tel: 405-5919
Alap 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 elektronikus rendszerén történt.
Nyomtatta
az Ikarus Nyomda
XVI.Újszászu.45.

ELADÓ: 1 db 1 éves mogyorófa, 200
Ft, 1 dbcitromfa400 Ft. XVI. Szlovák
út 132.
VÁSÁROLNÉK vitrint, könyvszekszínes TV, REX asztal 95x57x12 cm- rényt, és Bosendorfer zongorát. Tel:
es. Érdekel: fedóző, műszaki cikk, 4054936,217-4368
készpénz. Telefon: 409-1991
ELADÓ két szőlőprés (12 és 32 l-es),
Jármű
egy szőlődaráló, egy üvegballon kosárral (50 l-es). Telefon: 403-7386
120 L Skoda garázsban tartón, kitűnő
OLCSÓN ELADÓ: 1 db 40 literes állapotban eladó. Tel: 403-7276
boroshordó, 1 db elektromos megSKODA 120 L, fehér (1979) 1 óv
hajtású szőlődaráló, 1 db prés (200 vizsgával, felújított motorral eladó
I.), 1 db szőlőcsúzda, 2 db szőlósvií76.000 Ft Telefon: 400-2178
la, 1 db tésztagép. Telefon: 405-2624
MERCEDES 300 D Combi, frissen
TERMELŐI akácméz 500 Ft/kg,, vizsgáztatva eladó 398 ezer Ft Tehársméz 400 Ft/kg eladó. Telefon: lefon: 400-2178
404-9798
TOYOTA LITEACE 8 személyes
SZUPER BIZTONSÁGOS autós mikrobusz 2 év műszakival eladó
gyermekülés eladó. T: 405-2314
320.000 Ft. Telefon: 400-2178
ELEKTROMOS sövényvágót kere- FORD ORION, 1,6-os diesel, 11
sek, cserébe sok minden közül vá- éves, megkímélt állapotban 430 ezelaszthat, vagy megveszem. Telefon: rért eladó. Telefon: 262-2575 (mun400-1124
kaidőben) 409-1260 (este)
FORD ESCORT, 84-es 1,6 D friss
műszakival és extrákkal 300 ezer
Ft-ért eladó. Telefon: 06-20-251 -099

Alapkiemelés, sóder, homok,
egyéb anyagok szállítása
Telefon: 06-30-510-513
VILLANYSZERELÉSI
ANYAGOK
és festékek kaphatók
MÁTÉ PÁLNÉ
építőanyag
kereskedésében
- műanyag csövek
- kábelcsatornák, vezetékek
- lámpatestek, kapcsolók
- szerelési kellékek

ELADÓ egy hófehér 1200-as LADA,
generálozoít motorral, cserélt belsővel. Irányár 110 ezer Ft Telefon:
403-3884 du. 15 órától
MALAGUTI olasz 50 ccm-es motor
jó állapotban eladó. Tel: 405-0693
LADA alkatrészek 2100 05 típ. motor, futómű elektromos és ajtó alkatrészek - típus váltás miatt - eladó.
Telefon: 404-9758
AUTÓSZERELŐNEK Lada futóműjavító spec. szerszámkészlet - gyári
új - 35.000 Ft-ért eladó. Telefon:
404-9758
MAGAS ÁRON vásárolnék Daciát
saját részre csak tulajdonostól. Telefon: 407-2579
Köszönetnyilvánítás
KÖSZÖNETET mondunk mindazoknak, akik a Cinkotai Köztemetőben
1996. augusztus 30-án 15 órakor
utolsó útjára kísérték Farkas Lajost,
aki aktív életének 46. évében tragikus hirtelenséggel távozott szerettei
köréből. A Gyászoló család

Qabcila Bt.

Elektromos háztartási gépek szervize
Autóüvegezés 24 órán belül
Szakszerű méretrehúzás padon
Computeres színkeverés
Fényezés fülkében
Kisebb expresszivitások
esetleg szombaton is10-16-ig
FODOR GYÖRGY
karosszérialakatos mester
XVI. Mátyás király út 112.
T: 405-2408, 06-30-406-532

Bp. XVI. Ságvári u. 2. Tel: 405-5861
Kistarcsa, Széchenyi u. 90. Tel: 28/370-115,30/424-403
- Nyugati típusú mosó- és mosogatógépek szakszervize
- Volt NDK, szovjet, cseh és régi magyar mosógépek
felújítása
- Villanyboyler javítás, tisztítás, csere, vízszerelés
- Hűtőgép, fagyasztó, hőtárolós kályha, háztartási
kisgépek javítása jótállással
- Mikrohullámú sütő sugárzásmérése, javítása

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS,
VÁLLALKOZÓK AJÁNLATAI,
KERETES HIRDETÉSEK FELVÉTELE

Telefon: 405-5919 (hétköznap 8-18 óráig)

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 I)

RICH-2000 Kft. VEGYES VflS-MŰSZflKI BOLIIfl
Bp. XVI. Köztársaság u. 29. (a Kosok torénéi)
Nyitva: hétffflff! péntekig 8-16,30-lg Tel: 405-5852
ZIBRO KAMIN kályhához üzemanyag

gáz-, vegyes tüzelésű kazánok, vas-műszaki, híradástechnika, zár-lakat-vasalás, szerszámok, gépek, szerelvényáru, PVC-padló, csavaráru, festék,
villanyszerelési anyagok, háztartási cikkek, ragasztók, radiátorok
ANYAGOK BESZERZÉSE IS RÖVID HATÁRIDŐRE
Előjegyzést felveszünk- Kerületieknek ingyenes házhozszállítás
FÉNYMÁSOLÁST VÁLLALUNK: A/4 és A/3 méretben
UGYANITT CUKOR-NAGYKER MINTABOLT!!!
OPELO KEREPESI

Márkakereskedésünk
ajánlatai:
• új és használt gépkocsik
értékesítése
5 éves kamatmentes részlet
teljeskörű szerviz
(tel.: 260-7777)
vizsgáztatás
biztosítási kárrendezés
lakatos és fényezési
munkák
autóextrák
1106 BUDAPEST

Kerepesi út 85.

Tel.: 260-7777, Tel./Fax: 261-7777

TEHERSZÁLLÍTÁS
7 TONNÁS DARU
RÁBA BILLENŐS
(Föld, homok, sóder, sitt)
KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS gépi földmunka
10% kedvezmény a XVI. kerületben
Tel :403-3178, 403-3414,
06-30-546-517 (éjjel-nappal)

BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS

24 óra alatt
NYONTfnYÁNYBOLT
1165Bp.
Bökényföidi út 6.
Nyitva:
H-P 7,30-18-ig

E hirdetés
felmutatója 15%
kedvezményt kap!
Rendelését Tel/Fax-on is feladhatja:

Tel/Fax: 407-3098

LÖKHÁRÍTÓ SZERVIZ

Műanyag lökhárítók javítása
GARANCIÁVAL
Díszrácsok, és egyéb
műanyag alkatrészek

BRAMAC tetőcserép egyes típusai
október 26-ig -10, 20% ÁRENGEDMÉNNYEL
TERRANOVA egyes termékeire
szeptember 30-lg 15% ÁRENGEDMÉNY
FAANYAG, SZIGETELŐANYAG, NYÍLÁSZÁRÓ KEDVEZŐ ÁRON
LAMBÉRIA 8SO Wt + Áfa-tói
HAJÓPADLÓ 990 Ft -f Áfa-tói
Bp. XVI. Karát u. O-8.
Tel: 403-0601. OO-6O-336-46I

RENDSZÁM NÉLKÜL
Egyre drágább az autózás.
Nem csak a benzin, az olaj, az
alkatrész kerül sokba, hanem az
adó és a biztosítás is. Ezen járulékos terhek alól csak a rendszám leadása nyújt feloldozást tudjuk meg a rendőrségen és az
önkormányzati adóhatóságnál.
Az ideiglenes forgalomból való
kivonás nagy előnye, hogy nem
vész el sem a műszaki vizsga,
sem a zöldkártya. Hátránya,
hogy pénzbe kerül: az eljárás
illetéke 800 forint. Mindezt a kerületi rendőrkapitányságon lehet
kezdeményezni a jármű tulajdonosának személyesen - lehetőleg a hónap közepén, amikor általában kevesebben vannak.
Célszerű továbbá a félfogadási
idő kezdetén beállni a sorba...

Foglalkozásegészségügyi ellátás
helyszíni kiszállással
Tel: 406-5699,06-30-212-418

JAVÍTÁSA, PÓTLÁSA

Javított, bontott és gyári új
LÖKHÁRÍTÓK FORGALMAZÁSA
1162 Bp. Béla u. 89. T: 405-5102
Nyitva: H-P 7-17 óráig

Telefon: 409-0422,
06-30-402-573

A forgalomból való kivonás ténye bekerül a forgalmiba, időtartama legfeljebb egy év lehet. A
forgalmi engedély alapján ugyanott lehet intézkedni a biztosítás
szüneteltetéséről. Erre elég bonyolult szabályok vonatkoznak, a
lényeg az, hogy 6 havi szünet
után megszakad a biztosítás folyamatossága (oda a bonus), de
a biztosítási díjat mindenképpen
jóváírják.
A súlyadó ügye a Polgármesteri Hivatal adócsoportjához tartozik, itt kell a forgalmi engedélyt
bemutatni, és kérni az adó szüneteltetését. Ennek időtartamára
nincs semmilyen előírás, s az
adót a bejelentést követő hónap
első napjától nem kell megfizetni.
Ha a járművet ismét forgalomba
helyezik, azt 15 napon belül jelenteni kell.
Felhívták a figyelmet arra is,
hogy a műszaki vizsga hiánya
nem ment fel az adófizetési kötelezettség alól, ebben az esetben
is kérni kell a súlyadó szüneteltetését.

MOLNÁR
AUTÓSISKOLA

ANYAGBESZERZŐK,0ÉPÍTKEZŐK FIGYELMÉBE!
Zártszelvények, szögvasak, laposvasak, köracélok,
betonvasak, kötöződrótok
Réz víz- és fűtéscsövek, idomok, gazcsövek
PVC csövek és idomok
Horganyzott csőkapcsoló-idomok, elektródák,
vágókorongok, kerítésfonatok, huzalok
Szögek, fekete és tűzihorganyzott anyagok

PIZZASZOLGALAT

Zárak, lakatok, csavarok, csaptelepek, golyóscsapok
Vas-, alumínium- és horganylemezek
Gázkazánok, vízmelegítők, gázkonvektorok, gáztűzhelyek

SZÁMÍTÓGÉPEK

NAGYKER ÁRON!

VAS-MŰSZAKIBOLT

XVI. Sashalom, Veres P. u. 73.
Tel: 403-1442, Fax: 404-0019

(

Nyitva H-P: 8-16-ig, Szó: 8-12-ig ^"*
ANYAGBESZERZÉST ÉS HÁZHOZSZÁLLÍTÁST RÖVID HATÁRIDŐRE VÁLLALUNK!

XVI. Arany J - Budapesti u sarok

(a benzinkútnál)

Ingyenes

házhozszállítás!

403-5162

EŰTANF
-én. hétfőn
icsics utcai
ÍÍfP|PELASTRA,
>. típusok között. RÉSZ
JELENTKEZÉS a helyszínen

BHMI 407.21 aR|

PC-szervfz <+ Hálézttok <•> Porifériik <* Szoftvorok
T«lefonak <+> Faxok <* Jtlko*zp*ntok

NYITVA:

H-e* 9-i8-f$,

P 9-16 ériig
Címünk: XVI. Rákóczi út 48. (Béla u. sarok)

1996.9.

A CORVIN Művelődési Ház programjából
Bp. 1163 Sashalom, Thököly u. 13.
Telefon: 404-0406,403-4359
Szeptember 19-október 3-ig:
„Kerületünk élete" című kiállítás
a CORVIN Művelődési Ház kiállítótermében. Nyitva: hétközben: 10-18-ig,
hétvégén: 10-16 óráig.
ERZSÉBET ÜGETI SZÍNHÁZ
programajánlata:
Október 27-én 15,30 órakor:
„Gyertyafénykeringd" című
zenés vígjáték.
November 16-án 18 órakor:
„Strauss-est" - a Magyar Szimfonikus Zenekar hangversenye.
Vezényel: Medveczky Ádám

December 7-én 20 órakor:
Deák Bili Blues Bánd Koncert
Induló tanfolyamaink:
Művészi torna, klasszikus balett,
jazz balett, bóbita,
néptánc, társastánc,
„Etka jóga", fogyitorna, terhestoma,
Caltenetics,
Karate, szemtoma,
képzőművész, kerámia, bűvész,
angol ovi,
angol-német nyelv (kezdő-haladó)
számítógépkezelő,
személygépjárművezető.

A MAZDA-Galéria programja
1163 Bp. XVI., Batsányi J. u. 47.
-

Szeptember 27-től október 10-ig
Molnár József festőművész kiállítása
- Október 11-tői 24-ig
Gomola József kerületi festőművész kiállítása

2200

ÚJDONSÁGOK:
Gyógyító masszázs - tanfolyam,
ifj. Schirílla György vezeti,
szeptember 21-tői,
Reiki-bemutató, ingyenes,
hétfői napokon 16,30-20,30-ig,
Reiki Kurzusok szeptember 13-tól
Szakképesítést nyújtó tanfolyamok:
számviteli ügyintéző,
mérlegképes könyvelő
(kellő számú jelentkező esetén!)

•
i
j
i
liüi

Kertbarátok köre
minden hónap 3. hétfőjén 18 órakor.
Kutyások klubja
minden hónap első keddjén.
MŰKÖDŐ KLUBJAINK:
Művész klub,
Corvin Helytörténeti klub,
Alkoholmentes klub,
Versenytánc klub,
Nyugdíjas klub
SZOLGÁLTATÁSAINK:
Ingyenes jogi tanácsadás,
Terembérlési lehetőség.
Szeptember 28-án:
Corvin Koncert - este kilenckor
Közreműködik: Phantomas Zenekar
Asztalfoglalás, jegyelővétel
a Művelődési Házban!
Október 5-én 18 órától: A Thököly úti
Ált. Isk. (ma Corvin Műv. Ház) volt tanárainak és diákjainak találkozója.
Október 8-án nyílik kiállító termünkben
ifj. Kricskovics Antal fotótárlata.

; ::

:

|szíbarack
iöpróbaráct
:
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Október 11-ón 19 órától:
Nosztalgia táncest
a Funny Famili Zenekarral
a Corvin Művelődési Házban.

Most csak 1.929.000 Ft + Áfa
és +40.000 Ft-ért
szervokormányt is kínálunk hozzá!
Az árak szeptember 30-ig érvényesek.

ÍTiaZDa-Szabó 1163 Bp. Batsányi J. u. 47.
Tel: 403-02-12, 403-09-03, 403-15-37

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

H65 Bp. Baross Gábor u. 30.
Tel: 404-6804 * Fax: 407-3227

Kétnapos találkozó
a gimnáziumban
A Szerb Antal Gimnázium az
idén ünnepli épülete felavatásának 90. évfordulóját. Ezen jeles
alkalomból egykori tanárai és
diákjai számára 2 napos találkozót rendez.
Szeptember 27-én 18,30-tól
ünnepi koncerten láthatják azokat a volt tanítványokat, akikből
az idők során előadóművészek
lettek; szeptember 28-án pedig a
hagyományos Öregdiák-találkozó rendezvényeit tartjuk 16 órától. A programban kiállítások, ünnepi műsor, népművészetivásár,
vetélkedő, sportversenyek, baráti találkozók szerepelnek.
Érdeklődni lehet a 400-1814es telefonszámon.

antenna
Szaküzlet

1163 Budapest
Veres Pótcr út 97.

IiimNiT

4O3-73O1

KÜLÖNÖS

DÍJAZÁS

Címeres ügyeink

Marad a Csínt

Elkelt a Csini címmel tudósítottunk évekkel ezelőtt arról a saElőző számunkban foglalkoz- zászlórúdra felszegezve. Egy- játos adásvételről, amely a Jókai
tunk a kerület új címerével és szóval nem volt könnyű dolga a út menti szabad földterületek
kapcsán történt. A mátyásföldi
zászlajával, valamint a Szent Ist- tudósítónak...
TOVÁBBI ZAVAR a címer és posta, ABC és gyógyszertár köván-napi avatás eseményeivel.
Ezt követően több olyan észrevé- zászló tervezőjének járó díj körül rüli üres területet ugyanis a tulajtelt kaptunk, melyekkel foglal- adódott. Eredetileg ugyanis a ke- donos Fővárosi önkormányzatrület nevére és címerére, zászla- tól a Füzér Kft. vásárolta meg,
kozni kell.
Az első ilyen a zászló szenté- jára kiírt pályázatot a Mitsubishi- méghozzá tehermentesen.
lése, illetve megáldása volt. Eb- Rácz autószalon 250 ezer forinCsak később derült ki, hogy az
ben a hivatalosan meghirdetett tos vásárlási utalvánnyal, az Ab- eladott telken áll a gyógyszertár
program szövegezésére hagyat- lakklinika Kft. pedig 30 ezer forint melletti Csi'ni divatbolt, s az a
koztunk. Azóta megtudtuk, hogy értékű bútorral szponzorálta. A terület ráadásul nem a fővárosi,
a kerület új zászlaját a katolikus név ügyében tartott szimpátia- hanem a kerületi önkormányzat
egyház felszentelte, míg a refor- szavazáson úgy döntött a testü- tulajdonában van. A gordiuszi
mátus megáldotta -tekintettel ar- let, hogy nem kívánja elkeresztel- csomó elmetszése úgy történt,
ra, hogy a református hitben a ni a kerületet - így maradt a hogy az érintett földterületet a
szentelés csak a szentséget tar- címer és a zászló. Jog szerint kerület (a Csini üzlettel együtt)
talmazó esetekben lehetséges, a ilyenkor a kiírt pályadíjak a győz- eladta a fővárosnak - az pedig
zászló viszont nem tartozik ezek test illetik.
tovább a Füzér Kft-nek.
A kerületi címer és zászló terközé.
A következő az a félreértés, vezőjét erről senki nem tájékozamely a címerrel kapcsolatos. A tatta, viszont felajánlották neki,
kerület hivatalos lapjában a cí- hogy vegyen 2 millióért egy MitAz önkrományzati választások
mer a rózsa- és tölgyágakkal subishit és kap 250 ezer forint idején belső harc osztotta meg a
együtt lett kihirdetve - mint utóbb kedvezményt. Erre inkább a 30 kerületi SZDSZ szervezetet. A
kiderült, ez volt a címer úgyneve- ezres bútort választotta. Utóbb vitát a központ idővel úgy oldotta
zett ünnepélyes változata. A hívták fel mások a figyelmét, fel, hogy feloszlatta a kerületi
zászlóra viszont a „nem ünnepé- hogy a 250 ezer forintos díj egy szervezetet, és az újonnan belélyes" változat került fel, rózsák és vásárlási utalvány, amit akár el is pó tagokat egy bizottság szűrte
makkok nélkül. Hogy erről ponto- lehet adni - ezirányú szerény meg - nehogy ismét fellángolsan ki döntött, azt nem sikerült érdeklődése durva visszautasí- hassanak a személyi ellentétek.
kideríteni, a kerület jelképeivel tásra talált. A legutóbbi testületi
A szűrés eredményeként az
foglalkozó önkormányzati határo- ülésen ebből vita keletkezett, s a önkormányzat SZDSZ-színekzatok pedig finoman fogalmazva díj ki nem adását a szervezők ben bejutott képviselői kívülrepontatlanok. További zavart oko- immár azzal indokolták, hogy a kedtek a szervezeten, s a helyi
zott, hogy a zászlóavatáson a kerület nevének kérdésében képviseletre a testületbe függetpolgármester meghatottan emlí- „nem született döntés", ezért kell lenként bejutott tagját hatalmazta
tette az összefogás jelképeként a díjat visszatartani. (Ez annyiaz öt rózsát és az öt makkot, ban igaz, hogy a testület az elmiközben ezekből az avatott ke- hangzottak szerint 50 évre levetrületi zászlón egy darab sem volt te a név kérdését a napirendről.
- a huszárok által tartott, vala- De hol lesz akkor már az autóAKCIÓ!
mint a hivatalra kitűzött kerület- szalon...)
2
A zászló és címer tervezője
TETŐTÉR: 600 Ft/m
rész-zászlókról a címer is hiány2
zott, ráadásul fordítva lettek a lapunknak elmondta: a munkára
VÁLASZFAL: 700 Ft/m
természetesen nem a díjazásért
SZUPER ÁR!
EGÉSZSÉGÜNK ÉRDEKÉ- vállalkozott, s ugyan elvárta volna
a
korrekt
bánásmódot,
semmiSZÁRAZVAKOLAT:
BEN a Richter Gedeon gyógyképp nem akarja a dolgot jogi útra
anyag + munkadíj
szergyár képviselője tart előaterelni. (F)
dást szeptember 25-én 16 órai
1000 Ft/m2 (nettó)
kezdettel az SZDSZ XVI. kerületi
Azonnal tapétázható!
szervezetének Köztársaság u. 6SZAKTER Bt.
fogászati magánrendelés
8. szám alatti helyiségében. Té^Telefon:
11-35-240.
25-12-550J
06-30-502-216
mák: a magas vérnyomás és a
gyomor-, nyombélfekély. Minden
érdeklődőt szeretettel várnak és
megvendégelnek.

Az ügy még itt sem jutott nyugvópontra, hiszen a Füzér Kft.
„üresen" vette a területet, nem
pedig Csinivel együtt. (A Füzér és
a Csini vezetői között egyébként
híresen rossz a viszony, s ebből
az idők során zajos nagy balhék
származtak.) A Füzér a terület
„kiürítését" szerette volna elérni,
s a fővárossal együtt perbe hívta
a Csini tulajdonosát.
Ez a per szeptember elején
másodfokú döntéssel ért véget, s
eredménye röviden az, hogy a
Csini divatbolt maradhat ott, ahol
van. A területért járó bérleti díjat
ezután az önkormányzat helyett
a Füzér Kft-nek köteles fizetni, de
a bérleti joga továbbra is érvényes.

Befagyott helyek

ÉPÍTKEZŐK!
Gipszkarton szerelés

Dr. Mtilkr Pálma

meg a szervezet. Az SZDSZ-nek
azonban bizottsági helyek is járnának, melyeket jelenleg illetéktelenek töltenek be - ám azok
felmentéséről és az SZDSZ delegáltjainak megválasztásáról
hallani sem akar a képviselőtestület.

FULL NŐI FÉRFI
SZÉPSÉGSZALON

Helyi fogyasztás géppel,
és eddig még nem alkalmazott módszerrel
Mélyránctalanító kúra
- és farizom keményftós
Wákumos arctisztítás
V Aromás masszázs
V Parafinos kéz- és arcápolás
^Műköröm - manikűr
^Gyorsbarnító szolárium
^ Smink és figura mikrotetoválás
^ Elektromos epillálás
XVI. Margit u. 1.1:403-1447

R.tel: 06-20-414-359

H-Sz-P: 8-18 K-Cs: 14-18 Szó: 8-13

Barátságos környezetben
magas színvonal!

GÉPKOCSIK
vizsgáztatása

* * EgyesüA Magyar*
Titkárnők
letének titkárnői és vezetői értekezletére kerül sor október 2-án
az EGIS gyógyszergyár nagytermében. Napirenden a titkárnők
feladatainak változása szerepel a
privatizációt követő időszakban.

rövid határidővel
felkészítéssel is

ZÖLDKÁRTYA
Minden típusú benzines
és dízel gépkocsira
Bp. 1162 Akácfa u. 5.

Épületek és családi házak "kulcsra kész" kivitelezése
tervezéssel, engedélyeztetéssel, jövő évi kezdéssel

PORTÁL - Profi Bt

1162 Budapest, Szénás Utca 124. T/F: 405-2272

"

Piac, mint bármi más
LEÁRAZOTT TELEFON

Magánberuházásban kapott kiváló aszfaltburkolatot a Körvasút
sor mintegy negyed kilométeres szakasza a Budapesti út és a
Rákosi út között. Az útburkolat elsősorban az itt működő vállalkozások számára volt fontos, s ennek megfelelően történt a
finanszírozás: a Hollárautó Kft. több mint egymillióval, a Rónai
Kft. 250 ezer forinttal, Jónás Lajos 50 ezer forinttal szállt be, s
az összeget további negyedmillióval toldotta meg a kerületi
önkormányzat. (A beruházást Lacsny Balázs alpolgármester
segítette, amit a vállalkozók ezúton is köszönnek.)
Az út széle ízlésesen parkosítva lett, a vasút felőli oldalon
murvával borított parkoló kapott helyet. Felvételünkön az út,
jobbszélen pedig Hollár János és a Rónai Kft. vezetője látható.

Halló-akció néven kedvezményes telefonvonal-vásárt rendezett a
Matáv Pesti Távközlési Igazgatósága szeptember 9. és 14. közön a
XVI. kerületben. A profi színvonalon lebonyolított akció sikerrel járt:
közel 1200 új előfizető vásárolt 30 százalékos kedvezménnyel telefonvonalat- tudtuk meg Kiss József ügyfélszolgálati osztály vezetőtől.
Az Arany János utcai elektronikus telefonközpont - korszerű
kivitelének következtében - modulárisan bővíthető, így minden igényt
ki tudnak elégíteni. A kiépített hálózat esetleges hiányát fix telepítésű
rádiótelefon kihelyezésével pótolják, amelynek előfizetési és beszélgetési díja azonos a hagyományos telefonvonaléval: Arra a felvetésre, miszerint most becsapottnak érezhetik magukat azok, akik teljes
áron vettek telefont, az ügyfélszolgálati osztályvezető az általános
kereskedelmi szokások említésével válaszolt: akciók máshol is vannak és aki kifogja, jóljár. A telefon esetében ez még kissé szokatlan,
de ez is csak olyan piac, mint bármi más.
Az akció zárásaként egész napos Halló Partyt rendeztek a rákosszentmihályi Hősök terén. A színpadon folyamatos műsor volt, a
téren sátrakban folyt a vonalak értékesítése, a vendéglátás, egy
helyen pedig a közönség ismeredhetett a telefonvonalon elérhető
számítógépes Internet-szolgáltatásokkal.

Sínen az átjáró

Önkormányzati vagyonhasznosítás

Hosszú ideje vajúdik a cinkotai
HÉV-átjáró ügye. A bonyolult kereszteződés átépítésére és jelzőlámpákkal való ellátására már
95-ben sort kellett volna keríteni,
ám ez nem történt meg. Az építkezést a kerületi és fővárosi önkormányzat valamint a BKV közösen finanszírozza: az idei költségvetésben erre 20 millió forintot szánt a kerület.
A Közlekedési Bizottság vezetője, Erdélyi László sokallta ezt
az összeget (95-ben még csak

NYÍLÁSZÁBÓSZEEVIZ

ü Nyílászárók felújítása,
átalakítása, szigetelése
Q Lambériázás svéd anyaggal
Q Falbontás nélküli ablakcserék
ü Erkélybeépítések
hőszigeteléssel fából
Tel: 06-20-346-071,307-6937
Lakás: 409-1378,1162 Hámfa u. 5.
KELEMEN

tlWÍÚÍZD*

XVI. Veres Péter u. 102.
Tel: 403-5504, 403-3585

Nyitva: minden nap 10-18 óráig

TORTA, IÜTEMÉNY,
KÁVÉ, TEA, ÜDÍTŐK,
HIDEGTÁL,
ALKALMI DÍ/ZTORTÁK

^Előrendelést felveszünk!^

14 millió lett volna a kerületre eső
költség), és sikeres tárgyalásokat folytatott a fővárosnál a csökkentés érdekében. A közelmúltban aláírt megállapodás szerint
a kerület továbbra is csak 14
milliót fizet az átjáró átépítéséhez
- amelyre azonnal sor kerül, ha
sikerül beszerezni a szükséges
építési és egyéb hatósági engedélyeket. A dolog tehát végre
„sínre került".
A cinkotai állomás környékén
a felújítás nyomán csinos P+R
parkoló is épül az Ostoros út két
oldalán: a pályaépítési rakodó
helyén, valamint a strand előtt.
Kisebbre építik a 75-ös busz fordulóját, hiszen a környezetbarát
buszoknak nem kell annyi hely,
és ennyivel is nagyobb lehet a
parkoló területe.

BŐRDÍSZMŰ és FÉMKELLÉK
XVI. Jávorfa u. 19. (Hermina sarok)
H-P: 9-16 T: 405-3159,06-20-347-210

Házi tej: 49 Ft/liter

Bérbe adó irodahelyiségek
a Jókai u. 4. sz. alatt: 28 nm (42 ezer
Ft/hó), 40 nm (60 ezer Ft/hó), 75 nm (125
ezer Ft/hó). Az irodahelyiségek telefon-fővonallal és mellékállomásokkal rendelkeznek, 24 órás portaszolgálat biztosított. A
bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza.
Bérbe adó
felújításra szoruló faház a Vidámvásár u.
1. alatt. Elsősorban iroda céljára alkalmas.
Bérleti díj: 17.100 Ft/hó + Áfa

Házi Állatorvosi Szolgálat
Dr. Lukács Zoltán
vezető főéllatorvos
R.Tel: 06-30-415-033

HÁZNÁL TÖRTÉNŐ
- betegellátás, védőoltások
- kis műtétek,
szülészeti segítségnyújtás
- nagyobb operációk
háztól-házig szállítással

Az Újszász utcai
BARKÁCSBOLT
kis- és nagykereskedése

Hétköznap 19-21 óráig
a kenyeret és péksüteményeket
10 százalék kedvezménnyel
árusítjuk!
a Rákosi út ós
, János u. sarkán

VÁRJA VÁSÁRLÓIT!
Bp. XVI. Újszász u. 95.
(a Diszkont mellett)
NY: H-P 8-17,30-ig, Sz: 8-13-lg

Nyitva - H-P: 6-21 óráig
Szó: 6-16-ig, Vas: 7-16 óráig

OKTÓBERI AKCIÓ:
FESTÉKÁRU
70% engedménnyel!

ABC

Ingyenes házhozszállítás!
Telefon: 405-4207

Tel: 407-2059
Egységcsomagos
vásárlás esetén
árengedmény!

ELADÓ INGATLANOK:
Petőfi tér 1. alatti 90 nm-es'kizárólagos
tulajdon (a Natasa presszó mellett),
+1/3 tulajdoni hányad. (Az Áfész a preszszó 2/3 tulajdonrészét szintén értékesíti.)
Ára: 6,3 millió Ft + Áfa
Pálfy tér 12. alatti társasház 39 nm
felújításra szoruló kizárólagos tulajdon, a
hozzá tartozó 271/1000 tulajdoni hányaddal. Ára: 1,5 Millió Ft + Áfa
Eladó önkormányzati telkek a zárójelben megadott négyszögölenkénti induló
licitáron: Ajak u. 12. - 303 n-öl (9.900);
Bóbitás u. 46. - 297 n-öl (15.300); nyolc
darab 267-377 n-öl közötti méretű telek a
Cukornád utcában (12.000-13.000 Ft/n-öl
közötti áron)
Vállalkozás céljára eladó telkek:
Rákóczi u. 128. és 130. (együttesen értékesítve),összesen 292 n-öl, 34-es övezet,
17.200 Ft/n-öl induló licitáron
Csücsök u. - Vidámvásár u. sarok, 934
n-öl, 05-ös övezet, 21.400 Ft/n-öl induló
licitáron.
A telkekkelés a versenytárgyalásokkal
kapcsolatos további információk kérhetők
az Ügyfélszolgálati irodán (Tel: 404-4888)
AZ MO-ÁS AUTÓPÁLYA kérdése kerül a képviselőtestület napirendjére a szeptember 24-i testületi ülésen. Az engedélyezéshez szükséges környezettanulmány már hónapok óta megtekinthető a hivatalban: a nyomvonal a régi, nagyjából felezi az
Árpádföld és Csömör közötti legkisebb távolságot. Az előző testület ezt a változatot elutasította, s
így a kerület miatt mindeddig nem
kezdődhetett el az M3-as és M5ös közötti szakasz építése. Az
Árpádföldiek most is tiltakoznak.
A döntés nem lesz egyszerű...

MÁTYÁS, az igazságos uralkodó 1467 májusában a rákosmezejénjárva birtokvitát döntött el Palotai Lóránt ésjla Imre
^
a szentmihály határában lévő szántókat és réteketa peres- ^^N
kedést megszüntetve átengedte a szigeti apácáknak, akik
Kerti
a király előtt a budai káptalan határjáró oklevelével igazol- szerszám
ták, hogy a Jóid az övék. Keresztrejtvényünkben a Palotával
Clown
szomszédos egyes középkori települések nevet találhatók.
Növény
A megfejtéseket október 16-ig kérjük levelezőlapon beküldeNémet ágyú
ni postacímünkre: H-H 1631 Bp. Pf. 6. A helyes megfejtők
N/
között 1 elemes faliórát, 2 féléves Helyi Hírek előfizetést
P
valamint 5 ajándékcsomagot sorsolunk kL
Előző számunk keresztrejtvényében a mátyásföldi Polgári
Leányiskola alapításáról, valamint alapító tanáráról emlékeztünk meg. A keresztrejtvény helyes megfejtése Krasznainé
Kvassay Márta volt (miként ez a
kerület történetében szerepel),
ám néhány olvasónk felhívta figyelmünket, hogy a tanárnő neve
helyesen: Kovássy Márta. A kövéren szedett részek voltak megtalálhatók keresztrejtvényünk 1.
és 2. részében.
Nyerteseink a következők:
elemes faliórát nyert Békési Mátyásné (Nagyicce sor), féléves
Helyi Hírek előfizetést nyert Dr.
Gergely Ferencné (XII. Csörsz
u.) és Vekerdi Krisztike (Csenkesz u.). Ajándékcsomagot nyert
Király Józsefné (Pálya u.), Csáfordi Istvánné (Neptun u.), Bata
Dániel (Budapesti út), Karácsonyi József (Zsélyi A. u.) és
Pásztor Jánosné (Rendelő u.). A
nyeremények átvételének módjáról levélben küldünk értesítést.
Nyerteseinknek gratulálunk, olvasóinknak további jó szórakozást és sok szerencsét kívánunk!
Lakherendcxérti holt 1
a Csömöri u. 80
Üzletközpont tetőterében 1
Konyha és lakásfelszerelés, kolóniái 1
és modern kisbútor, képek, kerámiák 1
H-P: 11-19, Szó: 9-12 óráig

Telefon: 405-2128
Nagy választék, kedvező ár!
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XVI. Kolozs u. 41. Tel: 408-6842
XVI. László u. 3. Tel: 403-3053
NYITVA:
hétfőtől péntekig 8-17 óráig
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Garanciális javítás is!
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Zsóka '
becézve
„a basf
kiejtve

1164 Bp. Magtár u. 40.
Tel.: 06-30-448-394
Egész évben ültethető konténeres
gyümölcsfák és dísznövények
cserjék, rózsák, lombosfák
sziklakerti örökzöldek,
évelők és különlegességek
Talajjavító anyagok,
virágföldek, sziklák
Kert- és sziklakertépítés, kertápolás, fenntartás garanciával

Ny: K-P 8-17, Szó: 8-14, V: 8-12

ELEKTROMECHANIKAI
GYÁRTÓ, KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
1163 Budapest,
(Sashalom) Thököly út 14.
Tel/Fax: 404-0014, 403-2260

Igényes color kiadványok,
irodai nyomtatványok, naptárak, címkék
készítése magas színvonalon,
rövid határidővel, korrekt árakkal.
FULL SERVICE!

