
Helyi Hírek12. oldal 2006. november 15.

Toronyi Mihály fűszer- és ve-
gyeskereskedő, a gyors vál-
lalkozói profilváltás egykori rá-
kosszentmihályi megtestesítője 
1902-ben született Budapesten. 
Iskoláit elvégezve felsőkeres-
kedelmi érettségit tett, azután a 
gyarmatáru-szakmában kezdett 
dolgozni a fővárosban, mint tiszt-
viselő. Hat évvel később irányt 
váltott, s ezúttal a textilkereske-
delemben hasznosította tudását. 
Majd újabb profilváltás követ-
kezett, s ezúttal Szentmihályon 
nyitott üzletet. A kövéren szedett 
szavak voltak megtalálhatók ke-
resztrejtvényünk 1-3. részében.

Nyerteseink a következők: ele-
mes faliórát nyert Szabados Ist-
ván (XVI. Párta u.). Ajándékcso-
magot nyert Berényi Zsolt (XVI. 
Bercsényi u.), Horváth Eszter 
(XVI. Veres P. u.), Nagy Andrásné 
(XIV. Füredi út), Gyeskóné 
Lőrincz Éva (XIV. Nagy Lajos kir. 
útja) és Zelnik Róbert (Gödöllő, 
Palotakert). A nyeremények át-
vételének módjáról levélben kül-
dünk értesítést. Nyerteseinknek 
gratulálunk, olvasóinknak további 
jó szórakozást és sok szerencsét 
kívánunk!
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A NŐK HELYI JÓTEVŐJE, az 
egykori cinkotai bábaasszony Já-
noshalmán látta meg a napvilá-
got, majd iskoláit Kiskunhalason 
végezte. 1913-ban a budapesti 
bábaképzőn nyer oklevelet. 1900-
ban ment férjhez Barna Balázs 
gazdálkodóhoz. Öt évig Nógrád 
megyében gondozta a kismamá-
kat. 1919-ben került Cinkotára, 
ahol ő lett a helyi bába. Hogy 
az újabb ismereteket is elsajátít-
sa, 1927-ben továbbképző tanfo-
lyamot végzett Szolnokon. Neve 
és foglalkozásának pontos meg-
nevezése található meg kereszt-
rejtvényünk 1., és 2. részében. A 
megfejtéseket december 8-ig kér-
jük levelezőlapon beküldeni pos-
tacímünkre: H-H 1631 Bp. Pf. 6. 
A helyes megfejtők között 1 ele-
mes faliórát, valamint 5 ajándék-
csomagot sorsolunk ki.

Nedves, salétromos épületek

Tel/Fax: 06-1/388-7480

utólagos szigetelése

IZOMETÁL EC.

rozsdamentes, Cr-Ni lemezzel
falbontás, fúrás nélkül

izometál szabadalom szerint.
Korrózióra 50 év garancia

www.izometal.hu

Fogorvosi rendelõ Cinkotán
Teljeskörû fájdalommentes fogászati szakellátás:

tömések • kerámia betétek • kerámia héjak • igényes fogpótlások
szájsebészet • gyermekfogászat • ultrahangos fogkõeltávolítás

dentalhigiéniai szaktanácsadás • fogfehérítés
díjmentes állapotfelmérés • fogászati szûrõvizsgálat

Elõzetes idõpontegyeztetéssel a várakozási idõ minimális.
Tel: 400-11-67, 06-30-914-52-28

Bp., XVI., Mûvezetõ u. 7.

Kellemes, nyugodt környezetben, garanciális szakellátással várja Önt és gyermekét:
dr. Bártfai Eszter fogszakorvos • www.webmatic.hu/bobdent

Rendelés: hétfõ, szerda, péntek: 14-20-ig kedd,csütörtök: 8-14-ig

SALIX
KERTÉSZETI ÁRUDA

Tuják, fenyõk, örökzöldek
Kül- és beltéri kerámiák

Ny: H-P 8-18, Szo: 8-14, V: 8-12
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Gyümölcsfaoltványok, dísznövények

Cserjék, rózsák, lombosfák

Sziklakerti örökzöldek, évelôk

Talajjavító anyagok, virágföldek
sziklák, vízinövények, tavihalak

Kert-, sziklakert és kertitó
építés

1164 Bp. Magtár u. 40.
T/F: 400-3059, 06-30-9448-394

Közlemény
„A XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért” Alapítvány az 2004. évi sze-
mélyi jövedelem adóból felajánlott 1%-ot (1.047 eFt) 2005 októberé-
től 2006 októberig a következőkre használta fel: továbbképzésekre: 
420 eFt; szakkönyvre, szaklapra: 75 eFt; tárgyi eszköz beszerzésre: 
124 eFt; kisértékű tárgyi eszközre: 401 eFt; kongresszusra: 27 eFt; 
fel nem használt összeg: 0 Ft (melyet a törvényi előírásnak meg-
felelően bevételként elszámolunk). Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindenkinek, aki a SZJA 1%-ról alapítványunk javára 
rendelkezett.
„A XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért” Alapítvány, 1163 Jókai u. 3. 
Adószám: 18154960-1-42 • Számlaszám: 11716008-20148687

Szeretet és Hűség Napja
A Corvin Művelődési Házban ez évben november 26-án, vasárnap 
16 órakor ünnepséget szerveznek az idén 25., 30., 35., 40., 45., 50. 
és 50. év feletti házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok 
részére, akik az intézmény vendégei lesznek egy ünnepi műsor ke-
retében felszolgált vacsorára és az azt követő mulatságra. Kérjük 
a házassági évfordulójukat ünneplőket, illetve azon családtago-
kat, barátokat akik meglepetésként szeretnék szüleiket, barátaikat 
meghívni ezen ünnepségre, jelentkezzenek! Részletes informá-
ció telefonon: 401-8091 (Bafulla Melinda). Jelentkezési határidő: 
2006. november 16. (Elfogadás a beérkezés sorrendjében!)

A CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ – ERZSÉBET-LIGETI SZÍNHÁZ PROGRAMJAI
1165 Hunyadvár u. 43/B. • Telefon: 401-8091

November 16-án 16 órakor – Halász Judit koncert;
November 17-én 20 órakor – Old Boys Klub;
November 18-án 19 órakor – Morus – A Budapesti Kamaraszínház 
Tivoli vendégjátéka. Főszerepben: Eperjes Károly;
November 19-én 10.30-kor – Kolompos táncház;
November 21-én 19 órakor – HOBO előadóestje – Amerikai ima Jim 
Morrison címmel;
November 22-én 10 órakor – Kolompos együttes színházi előadás 
Vitéz Levente címmel;
November 24-én 20 órakor – Beatles Klub;
November 26-án – Szeretett és a Hűség Napja, Jubileumi Házassá-
gi Évfordulók Ünnepe (részletek lentebb);
November 26-án 17-22 óráig – Táncház kéthetente az Üsztürü zene-
karral, 17-18-ig gyerekeknek, 18-22-ig felnőtteknek;
November 30-án nyílik Lantos György festőművész kiállítása, megte-
kinthető december 23-ig;
November 30-án 20 órakor – Dark wave party – A rock klub vendége: 
Dawn Star. Házigazda: Nagy Feró. Belépő: 300 Ft

Ny: H-Cs 7-16 P: 7-14

1161 Bp., Rákospalotai határút 47.

Vállaljuk S105-tõl Fábián keresztül
Octaviáig a gépkocsik javítását.

Tel: 405-5436 • Fax: 405-4436

Skodája van, vagy lesz?
Ezt a címet jegyezze meg!

Németh és TSI Kft.

Számítógépes hibatároló
lekérdezés, kulcskódolás

VW típusú gépkocsiknál is.
Fékhatásmérés, vizsgáztatás.

Arc- és testkezelõ
kozmetika

•

• ultrahang kezelés
• vákuum kezelés
• oxigén kezelés

személyre szabott
arc- és testkezelések

Kellemes környezetben
várjuk kedves vendégeinket!

XVI. Vezér út 74. I. em.
(Vezér út-Fogarasi út sarok)

Tel: 06-70-388-2643

A kupon felmutatásával
10% kedvezmény december 20-ig


