2008. január 24.

hirhozo@chello.hu

A XVII. ke r ü l e t ö n kormányzatának lapja

Évindító
polgármesteri
interjú

XVIII. évfolyam 1. szám

A magyar kultúra napja
A rendezvénysorozat a Dózsában a Csík zenekar koncertjével kezdõdött

 TORKOS MATILD
nkormányzatunk
gazdálkodására
idén is rányomja bélyegét a kormányzati megszorítás. Idén közel 800
millió forinttal kevesebb
normatív támogatást kapunk a központi költségvetésbõl, mint az elmúlt évben. Gúzsba kötve is kell valahogy táncolni, tartja a mondás.
Vajon nekünk sierül?

Ö

 KILI TAMÁS

azokra a tárgyi és szellemi értékekre, amelyeket
anuár 22-e a magyar méltán érezhetünk maInterjú Riz Levente polkultúra napja, amely gunkénak. Kölcsey Fegármesterrel a 2. oldalon felhívja a figyelmet renc 1823. január 22-én

fejezte be a Himnusz
megírását, ennek emlékére 1989-tõl január 22én a magyar kultúra
napját ünnepeljük.
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Új tornaszobát
kaptak a bóbitások

A Dózsa Mûvelõdési
Ház kiváló programmal
készült, amely tárlatmegnyitóval indult január 20án. Bukta Norbert festõmûvész „Amit a fénybõl
kitakarunk, azok vagyunk” címû kiállítása a
Ballonyi Galérián nyílt
meg, bevezetõt mondott
Görbe József római katolikus plébános, író, hegedûn közremûködött Csík
János, a késõbb fellépõ
Csík zenekar (képünkön)
vezetõje.
Folytatás a 14. oldalon >

Élményfürdõ épül Keresztúron
Másfél milliárdos tõkebefektetéssel valósul meg a beruházás
 TORKOS MATILD

képviselõ-testület
január 17-i, idei
elsõ ülésén lezárult a
keresztúri uszoda felújítására, illetve a mellette megépítendõ élményfürdõ-beruházásra kiírt versenyeztési eljárás. Az ajánlatról többórás vita folyt,
végül zöld utat kapott
a projekt, így a beruJanuár 16-án immár a harmadik óvodában, a Bóbitában adott házás 2008 tavaszán
át tornaszobát az önkormányzat részérõl Riz Levente polgár- megkezdõdhet.
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mester és Dombóvári Csaba alpolgármester. Cikk a 12. oldalon
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Modern kertvárost építünk
Interjú Riz Levente polgármesterrel az önkormányzat idei fejlesztési terveirõl
 TORKOS MATILD
olgármester úr, év eleje van, készül a helyi
költségvetés. A januári
testületi ülésen arról számolt be a képviselõknek; jelentõs központi forráskivonás sújtotta idén a kerületet. Mit jelent ez konkrétan?
– Olyan költségvetési
törvényt fogadott el a
parlament
baloldali
többsége, amely miatt
az önkormányzatoknak
2008 nagyon nehéz év
lesz. A XVII. kerület
vesztesége az állami
normatívák csökkentése miatt közel 800 millió
forint. Ennyivel adnak
kevesebbet tavalyhoz
képest. A kormány
egyes normatívákat átalakított, például a közoktatás finanszírozásában, ez okozott jelentõs
csökkentést, vagy egész
egyszerûen megszûntették például az idõsgondozás állami normatív
támogatását.
„Oldja meg az önkormányzat” – mondják.
Ez egy szociálisan érzéketlen, önkormányzatellenes politika.
Hivatalunk Gazdasági Irodájának munkatársai az elmúlt napokban folyamatosan számoltak: a végeredmény
végül majdnem 800 millió forint mínuszt jelent.
Ez már mûködési hiányt okoz. Az egyéb

P

F

megszorításokon felül
tehát még ennyit vesz el
a kormány idén a Rákosmentén élõ emberektõl.
– Hogyan próbálják ezt
a hiányt kezelni?
– Mûködési hiányt a
mûködési költségeink
visszafogásával, szigorú takarékossággal lehet kigazdálkodni. Ebbõl minden intézményünknek,
oktatási,
kulturális, szociális intézményeknek, a Polgármesteri Hivatalnak
egyaránt ki kell vennie
a részét. Ennek érdekében egy fegyelmezett,
feszes költségvetést készítünk, bizonyos nem
kötelezõ, önként vállalt
feladatokat elhagyunk –
csak így teremthetõ
meg mûködési oldalon
az egyensúly.
– Jut-e pénz így az önkormányzati fejlesztésekre? Számos fontos beruházás hosszú évek óta várat
magára, az emberek 2006ban talán épp azért önökre
bízták a kerület vezetését,
hogy történjen végre valami, az eddigiekhez képest
látványos változás…
– Szeretném egyértelmûvé tenni: a fejlesztéspolitikánkból nem engedek. Nem tehetem,
mert a kerület lakói joggal várják el a látható,
kézzel fogható változásokat az infrastruktúrában, a városképben, a
köztisztaság terén egy-
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Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – minden hónap utolsó
csütörtöke 17-19 óráig az MSZP Kaszáló u. 45. szám
alatti irodájában. Parlamenti látogatásra jelentkezés a
06-20-663-0019-es telefonszámon.

Polgármester
Riz Levente – Fidesz – február 11. – bejelentkezés: 2533306.
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aránt. Új politikát ígértem, aminek lényege a
dinamikus fejlesztés.
Pusztán elvonásokból
nem lehet építeni semmit. A szabad, megtakarítható pénzeszközeinket fejlesztésre fordítjuk. Bízunk uniós pályázataink sikerében, fenntartjuk a kötvénykibocsátás lehetõségét is fejlesztési céljaink megvalósításához, igyekszünk
magántõket bevonni a
kerület gyarapításába.
– Milyen terveket, beruházásokat kíván az önkormányzat megvalósítani az
idei évben? Javul-e például
a kerület legnagyobb
gondja: a közlekedés?
Mint a legutóbbi testületi

ülésen elmondott beszámolójából is kitünt, ön
egészen a buszjáratok útvonalának meghatározását, illetve a buszok menetidejének változtatását is
feladatának tekinti…
– Polgármesterként,
fõvárosi képviselõként
ez a dolgom. Jó híreket
tudok mondani: ez év
õszén megkezdõdik a
keresztúri buszfolyosó
építése, amely városközpontunkat köti majd
össze az Örs vezér terével. Ehhez 1,2 milliárd
forintnyi forrás áll rendelkezésre. Idén nagy
erõvel folytatjuk a 17E
programot. Útfelújításra 217 millió forintot
nyertünk pályázaton,
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Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: február 4. Bejelentkezés:
257-5054.
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az önrésszel együtt ebbõl 27 kerületi utcát újítunk fel. Idén számos
földutat leaszfaltozunk,
rendbe hozzuk a rossz
minõségû bitumenpermetes utakat, több kilométer járdát építünk.
2008-ban elkészülnek a
P+R parkolók Rákosliget, Rákoscsaba-Újtelep, Rákoscsaba és Rákoskert vasúti megállók
mellett,
amelyeket
busszal kötünk össze. A
BKV-val együttmûködve átszervezzük a teljes
kerületi buszhálózatot,
minden külsõ városrészünkbõl lesz átszállásmentes metrókapcsolat.
Csak egy kiragadott
példa: néhány hónap
múlva Rákoscsabáról
átszállás nélkül Kõbánya-Kispest és az Örs
vezér téri metróállomásokra is el lehet jutni.
– Januárban a testület
döntést hozott az uszodafejlesztésrõl, élményfürdõ
létesítésérõl is…
– Igen! És végre nem
csak beszél róla az önkormányzat, nem csak
szép tervrajzokat készíttet sok millióért, hanem
meg is valósítja a fejlesztést. Mégpedig úgy,
hogy az itt élõk jól járnak vele, számomra ez
a legfontosabb szempont. Ehhez olyan szakmai befektetõt kellett találnunk, aki meglátta a
fantáziát kerületünkben
és idehozott egy 1,5 mil-
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február 18. – bejelentkezni a 253-33-16-os telefonszámon lehet.

Tanácsnokok
Alpolgármesterek
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz – február 25. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Fohsz
Tivadar – Fidesz – február 4. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás – Fidesz

Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén 18–19
óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Lázár
Attila – Fidesz közbiztonsági és sporttanácsnok – a
hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz-iroda, Péceli út 106. *

liárdos beruházást. Ennek része a régi uszoda
felújítása és egy teljesen
új élmény- és wellnessfürdõ-komplexum
megvalósítása. A cég
vállalja a jövõben mindezek
üzemeltetését,
fenntartását is. A kerület polgárai 20 %-os
kedvezménnyel vehetik
majd igénybe e szolgáltatásokat. A régi uszoda a felújítás után is a
kerület tulajdona marad, jegyárai csak a
mindenkori inflációval
emelhetõk. Sõt, ami
manapság kisebbfajta
csodának számít, azt is
elértük, hogy a nyugdíjasoknak, ovisoknak,
iskolásoknak további
20%-kal csökkeni fog a
belépõdíj.
– Mit várnak idén az
európai uniós pályázatoktól?
– Számos pályázatot
dolgoztunk ki munkatársaimmal, hamarosan
benyújtjuk õket. Ez az
esztendõ vízválasztó, a
legtöbb
pályázatról
idén döntenek, mi is
versenyben leszünk. A
„zászlóshajó”, a legnagyobb „csomag” a keresztúri városközpont
átépítése, itt közel 1 milliárd forint az elnyerhetõ összeg. Mellette pályázunk még kerékpárutak építése, csapadékvíz-elvezetõ rendszerek
létesítése érdekében is.
Uniós pénzbõl szeretnénk rendbe hozni a
Dózsa Mûvelõdési Házat, oktatási intézményeket. Fõvárosi pályázás révén pedig 2009
végére teljeskörûen csa-
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tornázott lesz a kerület.
– A Polgármesteri Hivatal épületének bõvítése,
az elõzõ önkormányzati
vezetés által szorgalmazott
4 milliárdos terv sorsa
hogy áll?
– „Bizonytalan idõre
elnapolva.” Nem magunkra kell most költeni, vannak sokkal fontosabb feladatok. Az ügyfelekért, a kerület polgáraiért így is sokat tehetünk: 2008-ban elindítjuk Rákoskerten, Rákoscsabán, Rákoshegyen, Rákosligeten és
Rákoscsaba-Újtelepen a
kihelyezett ügyfélszolgálati irodákat, a Kucorgó téren pedig létrejön a
kerület elsõ kihelyezett
okmányirodája. Igyekszünk javulni az ügyintézés színvonalában,
gyorsaságában, mûködik a zöld szám, a dolgunk, hogy hatékonyan
segítsünk az emberek
ügyes-bajos dolgaiban.
– A novemberi közmeghallgatáson többször is elégedetlenségét fejezte ki a
köztisztaság rossz állapota
miatt. Lesz-e változás
2008-ban ezen a téren?
– Mindent megteszünk érte. Az emberek
már nagyon várják. Ennek érdekében még decemberben létrehoztuk
a parkgondnoki szolgálatot közparkjaink, játszótereink tisztasága érdekében. Hamarosan
megalakul a Mezõõri
Szolgálat a külterületek
védelme céljából, az illegális szemétlerakások
ellen. Megbízzuk a Rákosmente Kft.-t a lakótelepek és a városrész-
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Fejér Gyula – Fidesz, mûszaki tanácsnok – bejelentkezni a 253-33-16-os telefonszámon lehet.

A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden hó 1.
szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ óvodában.
Dr. Benkõ Péter – MSZDP – megbeszélés szerint a
Polgármesteri Hivatalban (06-20-9509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap utolsó csütörtök 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
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központok rendszeres
takarításával. Átveszszük a fõvárostól a közterület-felügyeleti munkát. Folytatódik a faültetési program, 2008ban 2008 db fát, cserjét
ültetünk. Szeretnénk
sok virágot, ismét lesznek muskátlik az oszlopokon, virágok a ládákban… Tanulunk a mulasztásokból, hibákból,
minõségi változást szeretnék
év
végén
elkönyvelni…
– Mik a távlati céljai
polgármesterként?
– Ha szétnézünk Európában vagy Amerikában, mindenütt azt
látjuk, hogy a jövõ életformája egyfajta egészséges és korszerû
együttléte a városi és
vidéki
életmódnak.
Meggyõzõdésem, hogy
Rákosmente kiválóan
alkalmas arra, hogy mi
itt, talán elsõként a fõváros környékén, megteremtsük a jövõ életformáját, egyfajta modern kertvárost építsünk.
Bárkivel találkozom
kerületünkben, mindenki azt mondja: azért
szeret itt élni, mert itt
tisztább a levegõ, több
tér van, sok zöld, csendesebb, békésebb az
élet, mint a belsõ kerületekben. Ezt a jelleget
és ezt az emberközpontú életformát szeretném erõsíteni és kiterjeszteni az egész kerületre a mai kor követelményeivel, igényeivel
összhangban.
Ezen
dolgozunk, nap mint
nap.

Siker a BKV-nál
A Gyöngytyúk utcai lakóknak ismét
van közvetlen járatuk az Elágazásra
 MUNKATÁRSUNKTÓL
avaly augusztusban
vezették be a 46-os
buszt, amely összeköti
Rákoskeresztúr városközpontot a XVI. és a
XV. kerülettel, átszállásmentes kapcsolatot biztosítva
Mátyásföld,
Cinkota, valamint Újpalota irányába. A változással egy idõben megszüntettek egy betétjáratot, a meglehetõsen ritkán járó 180-ast, amely
Cinkota buszgarázs és
az Elágazás között közlekedett.
A bonyodalom ott keletkezett, hogy a BKV
szakemberei – a nagyobb utazóközönségre
számítva – a 46-os busz
útvonalát úgy határozták meg, hogy az a kerületbe lépve a Cinkotai
út-Pesti úton megy végig, érintve a lakótelepek lakosságát. A 180-as
busz pedig korábban befordult a Gyöngytyúk
utcába, és a Ferihegyi
úton érte el végállomását.
E változás okán megszûnt a Régiakadémiatelepen lakók közvetlen
átszállásmentes kapcsolata Keresztúr központtal, megszûnt a Gyöngytyúk utca mentén lévõ
Tarack utcai buszmegálló kiszolgálása.
Az itt élõk tiltakoztak
Riz Levente polgármesternél, aki tárgyalásokat

T
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Csorba Béla – KDNP–MIÉP, VFB-elnök – elõzetes
telefonos egyeztetés után (253-3328) a KDNP Péceli
út 220. szám alatti székházában.
Derczbach Istvánné – MSZP – minden hónap 1.
keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz, 17. evk. – minden
hónap 1. csütörtökén 18-19 óráig a Csekovszky Árpád Mûvelõdési Házban.
Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2. csü-
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kezdett a busz visszaállításáról. A megoldás
megtalálását nehezítette,
hogy mindennemû változtatást csak úgy lehetett kivitelezni, hogy a
hálózati
összteljesítmény egy perccel, egy
busszal sem nõ. Egy nagyon nehéz feladatot jelentett akkor, amikor a
BKV, a fõváros járatritkításokat, megszüntetéseket tervez 2008-ban.
A tárgyalások végén
megszületett a megállapodás: januártól beindult a Garázsmenet
busz, amely a Cinkotai
buszgarázstól a Gyöngytyúk utca-Ferihegyi út
útvonalon éri el az Elágazást. A menetrend
reggel 5-7-ig, délután 1216 óra, este 19-21 óra között biztosít buszokat. A
polgármester
ezzel
együtt kérte még, hogy
legalább reggel 8-ig járjon busz, hiszen az óvodába, iskolába, SZTK-ba
igyekvõk számára ez
kulcskérdés, valamint
azt is, hogy e busz rendes nevet kapjon.
Január 9-én, egy
újabb egyeztetésen ebben is megegyezés született: február 1-tõl 3 db
46-os buszt reggel 7 és
8 között befordítanak a
Gyöngytyúk utcára,
így lesz busz a Tarack
utcában 7.00-kor, 7.30kor és 8.00-kor. A járatot pedig elkeresztelték
46 G névre.
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törtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP–MIÉP, 12. evk., SZLB-elnök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a
Rákoscsabai Közösségi Házban.
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Másfél milliárdos beruházás: új élményfürdõ épül
Az MSZP és az SZDSZ képviselõi nem szavazták meg az elõterjesztést
 TORKOS MATILD
képviselõ-testület
január 17-i elsõ
ülésén egyperces néma
tiszteletadással megemlékezett a közelmúltban
elhunyt Hammer Ferencnérõl, aki a kerületi
MDF-tagjaként közéletünk megbecsült személyisége volt. A legfontosabb döntést, egy
rendkívüli ülést beiktatva hozták meg a kerület elöljárói: impozáns
fürdõfejlesztés
kezdõdhet a kerületi
uszoda területén.
Az ülést vezetõ Riz Levente polgármester elõször beszámolt a Regionális Fejlesztési Tanácstól pályázaton kapott
117 millió forintos támogatásról, amit az aszfaltutak felújítására fordíthat a kerület, valamint a
Bóbita óvoda új tornaszobájának átadásáról.
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A polgármester elmondta azt is, hogy folyik az
idei év költségvetési rendeletének elõkészítése,
amelynek során azzal
kellett szembesülniük,
hogy az állami normatívák csökkentése miatt a
központi költségvetésbõl 750 millió forinttal
kapunk kevesebbet. A
polgármester egy megbeszélésre fogja hívni a
frakcióvezetõket, hogy a
lehetséges teendõket
megvitassák.
Ezután napirend elõtti
hozzászólás keretében
Virág Mihály (Fidesz)
képviselõ kért szót, és az
ellene lefolytatott vagyonbevallási eljárással
kapcsolatban elmondta,
hogy a vagyonbevallásában nem szerepeltetett
gazdasági társaságban
2007. december 31-én
megszûnt a tulajdonjoga
és a vezetõ tisztsége is.
Ezt követõen Riz Le-
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A képviselõ-testület tagjai
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütörtökén 17-18 óráig a Rezgõ utcai óvoda, a hónap 1.
keddjén 17-18-ig a Sági utcai bölcsõdében, a hónap
2. péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban.
Hatvani Zoltán – Fidesz, 11. evk., VGB-elnök – a
hónap 1. keddjén 8.30-9.30-ig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a
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vente kért szót, és az
SZDSZ által megjelentetett Liberális Város címû kiadvány kapcsán
mondta el véleményét.
(A polgármester közleménye az üggyel kapcsolatban
a 6. oldalon.)
Ezután Fenke Ferenc
(MIÉP) következett, aki
ugyancsak a Liberális
Városban Horváth Ágnes
egészségügyi miniszterrel megjelent, a képviselõ által „álinterjú”-nak
minõsített beszélgetés
kapcsán mondta el, miért nem szereti az egészségügyi reformot ellenzõ
orvosként
az
MSZP–SZDSZ-féle reformtervet. Felhívta a figyelmet, hogy az egészségügyi reform hatásait
már mutatni fogja a
2007-rõl készült mortalitási (elhalálozási) statisztikai adat, ha elkészül az
összesítés. Miközben
Magyarország az EU-

tagállamok között vezetõ helyen áll a daganatos, valamint a szív- és
érrendszeri megbetegedések terén, aközben a
reform miatt azt tapasztalja, hogy a betegek
nem mennek idõben
orvoshoz. Példaként
említette, hogy a testületi ülést megelõzõ napon három sürgõs mûtéti beavatkozást kellett
elvégezniük a Bajcsykórházban az urológián, amelyet ha idõben
jelentkezik a beteg, tervezetten, kevesebb kockázattal
végezhettek
volna el.
Fenke doktor adatokkal bizonyította, hogy a
magyar egészségügybõl
akkor történik forráskivonás a megszorító intézkedéseknek köszönhetõen, amikor nálunk
az egy fõre jutó ráfordítás 500 dollár, ezzel
szemben például a cseheknél 900 dollár, a norvégoknál 1200 dollár.
Miközben a cseheknél
az emberek az egészségügyi ellátásukra magánzsebbõl 1-2 százalékot
költenek, ezzel szemben
a magyarok már most
egészségügyi ellátásuk
költségeinek 30 százalékát a saját zsebükbõl állják.
Ez nem reform, szögezte le a képviselõ, hanem csupán egy 1800
milliárd forintos üzlet.
(A képviselõ az OEP-
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Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon történõ
bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán (mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30-944-0203.
Dr. Hoffmann Attila – MSZP, PB-elnök – a hónap
4. csütörtökén 17-19 óráig a Kaszáló u. 45. sz.
alatt.
Horváth Tamás – Fidesz, 15. evk. – a hónap 1.
keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános Iskolában.
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kasszába a munkavállalók
után befizetett tb-járulékok,
illetve az állami támogatások összegére utalt az 1800
milliárd forinttal, ami felett
teljes egészében azok a regionális pénztárak fognak
rendelkezni, amelyekben a
befektetõ biztosítók 49 százalékos tulajdonosok lesznek, ám a teljes irányítási
jogot megkapják, ha újból
megszavazzák a Sólyom
László által visszaadott
egészségbiztosítási törvényt. Mint ismert, kerületünk országgyûlési képviselõje, Alexa György megszavazta a törvényt, annak
ellenére, hogy önkormányzatunk képviselõ-testülete
többségi szavazással - az
MSZP-s és az SZDSZ-es
képviselõket leszámítva elfogadott határozatával arra szólította fel, hogy ne támogassa a törvény elfogadását – a szerk.)
Ezek után Barna Andor
(SZDSZ) képviselõ a Riz
Levente által elmondottakra reagált. Úgy gondolja, az írások valóságtartalmáról az olvasók
döntenek, majd kijelentette, hogy szerinte az
lenne a bölcs hozzáállás,
ha a polgármester nem
megsértõdne a kritikák
miatt, hanem megpróbálná figyelembe venni.
Riz Levente válasz
gyanánt kijelentette: a
kritikát mindenkor elfogadja, csak a hazugságot
nem tudja szó nélkül
hagyni.
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Dr. Hrutka Zsolt – MSZP, JKB-elnök – hónap 1.
hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Kiss Lajos – MSZP, 6. evk., KÖB-elnök – minden hó
4. hétfõjén 17-19-ig az MSZP-irodában, a Kaszáló u.
45. sz. alatt.
Koszorúsné Tóth Katalin – független, 1. evk. – hónap 1. hétfõjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.

A képviselõ-testület
ezután megkezdte az érdemi munkáját. Elõször
az MSZP és az SZDSZ
képviselõcsoportjához
tartozó képviselõk javaslatára módosították a
szervezeti és mûködési
szabályzatot, amelynek
eredményeként önkormányzatunk hivatalos
elnevezése ezentúl Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente lesz.
Majd Ruthner György
(MSZP) pontosító – a tanácsnokok nevére vonatkozó – észrevételeit
figyelembe véve egyhangú szavazással módosította a „Rákosmente
közbiztonságáért” emlékérem alapításáról és
adományozásáról szóló
rendeletét. Ezek után a
2008. évi munkaszüneti
napoknak megfelelõen
megállapította a hivatal
ügyfélfogadási rendjét.
A testület a polgármester indítványára 19
igen, 7 tartózkodás mellett április 1-jei hatálybalépéssel új lakásrendeletet fogadott el. (Részletek a www.rakosmente.hu honlapon.)
A testület ezután megszakította rendes ülését,
és rendkívüli testületi
ülést tartott.
Elõbb több órás vita
keretében
tárgyalták
meg a rákoskeresztúri
uszodabõvítési projekt
ügyét. A beruházással
összefüggésben – az
uszoda vagyonkezelõi
jogának átadása, valamint a mellette fekvõ ingatlan egy része tulajdonjogának eladása –
éles vita bontakozott ki.
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Az elhangzottakból az
derült ki, hogy a kerületi uszoda bõvítésére korábban, az elõzõ ciklusokban is voltak törekvések, az egyik ilyen törekvés, amint arra
Koszorúsné Tóth Katalin
(független képviselõ) is
felhívta a figyelmet, 45
millió forintjába került
az önkormányzatnak.
Ennyit költöttünk a tervekre, csakhogy nem
akadt egyetlen beruházó
sem, aki megvalósította
volna, a politikai kampány során, viszont jól
felhasználható volt a látványterv.
Most más megoldást
választott a kerületvezetés. Egy, az önkormányzatot megkeresõ befektetõ beruházási terveit
meghallgatva nyilvános
versenyeztetési eljárást
írt ki. A pályázati anyagot többen felvették, érvényes pályázatot csupán a Fürdõ 17 és a
Tempero Zrt. által alkotott konzorcium nyújtott
be.
A pályázó Tempero
Zrt.-t képviselõ Hajdú
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Lázár Attila – Fidesz – hónap 1. hétfõje 17–18 óra,
Fidesz-iroda, Péceli út 106.
Dr. Morauszky András – MSZP, 2. evk. – a hónap 1.
keddjén 17-18 óráig az Újlak utcai iskolában.
Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – Minden hónap negyedik
hétfõjén 17-18 óráig a Családi és Társadalmi
Rendezvények Házában, Csabai út 20. Lehetséges más
idõpontokban is elõzetes bejelentkezés alapján. Tel: 0620-225-5396.
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István elnök-vezérigazgató az ülésen szót kapva bemutatta a Magyarországon fürdõberuházásokat már húsz éve
végzõ cége referenciamunkáit, az élményfürdõk technológiafejlesztése terén elért eredményeiket, szabadalmi védettséget élvezõ újításaikat. A cég komoly referenciákkal bír, õk építették például a budapesti
fürdõk 80%-át (Palatinus, Lukács, Dagály
stb.), számos vidéki élményfürdõt, uszodát.
A vitában a kerület vezetõi kijelentették: a régi
uszoda a kerület tulajdonában marad, nem kívánják sem most, sem a
jövõben eladni. Üzemeltetése viszont veszteséges volt az önkormányzatnak, évi 75 millióba
került. Szerzõdés alapján
mostantól
a
Tempero fogja 15 évig
üzemeltetni. Ennek fejében a cég 2008-ban az
uszodát 65 millió forint
értékben felújítja, rendbe
hozza a gépészetet, nyílászárókat cserél. A 15

éves üzemeltetési idõszak alatt a jelenlegi
jegyárakat
kizárólag
csak az éves inflációval
emelheti. Ezen túlmenõen, a nyugdíjasok, diákok, óvodások, iskolások jegyárát a mostani
árhoz képest további
20%-kal csökkenti. Az
üzemeltetéshez, az olcsóbb jegyárakhoz az
önkormányzat a 15 év
alatt évente 19,9 millióval járul hozzá.
A 1,5 milliárd forint
értékû új élményfürdõ
(benne 33 méteres sportmedence, élménymedencék, wellness és fitness szolgáltatások) az
önkormányzat által értékesített uszoda melletti
telken valósul meg.
Mint Fohsz Tivadar alpolgármester elmondta;
a cég pénzügyi elszámolás keretében a telek vételárát (191 millió forintos érték) a mûködtetésre átvett uszoda veszteségeivel írja le, annak ellenértéke tehát a régi
uszoda üzemi veszteségébõl évi 55 millió forint
átvállalása (ez a 15 év
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Oláh László – SZDSZ, KB-elnök – egyeztetés után,
tel: 06-20-392-2293, helyszín: Polgármesteri Hivatal.
Papp Péter Pálné – MSZDP – a hónap 3. szerdáján
18-19-ig a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Piláth Károly – Fidesz, 16. evk., OKB-elnök – a
hónap elsõ keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános
Iskolában.
Rózsahegyi Péter – Fidesz, KVB-elnök – hónap 2.
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alatt 750 millió forint),
valamint parkoló építése.
Az alpolgármester azt
is elmondta, hogy a kerületi lakosok 20% kedvezményt kapnak az élményfürdõ belépõdíjából.
Az ellenzék dolga, önkormányzati szinten is,
hogy ellenõrizze a helyi
hatalmat, és kötözködjék, ha valami szabálytalanságra utaló dolgot
észlel. És a tudósító elégedetten állapítja meg,
hogy az ellenzék minden részletre kiterjedõen
és alapos munkát végezve tette a dolgát és kötözködött.
Felmerült
például,
hogy a bonyolító ügyvédi iroda szabályosan
kérhetett-e pontosító
nyilatkozatot az ajánlattevõtõl egy részletkérdésrõl, az ügyvédi iroda
képviselõje megadta a
választ: kérhetett.
Felmerült, hogy valóban 19 millió 900 ezer forintos támogatást kell-e
adnia az önkormányzatnak évente az uszoda támogatására a következõ
15 évben. A válasz: 15
esztendõn át valóban
ennyi támogatást ad
majd az önkormányzat,
az inflációtól függetlenül.
Kisebb malõrökre is
fényt derített az ellenzéki szocialista frakció.
Ruthner
György
(MSZP) például felfedezte, hogy az elõterjesztéssel kapcsolatos
dokumentumok az önkormányzat számítógépes rendszerében már a
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hétfõjén 18-19 óráig a Polgármesteri Hivatal ebédlõjében környezetvédelmi fogadóórát tart.
Ruthner György – MSZP, 4. evk., EUB-elnök – a hónap 1. hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45-ben.
Soltiné Kis Katalin – SZDSZ, 3. evk. – a hónap utolsó
péntekjén 16-18 óráig az SZDSZ-irodában, Újlak u. 11-15.
Virág Mihály – Fidesz, 13. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.
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pályázat elbírálása elõtt a kerületünket megkeresõ befektetõ cégnevével azonos fájlnéven szerepelt.
Az MSZP-frakció vezetõje
szünetet kért, amely alatt az
SZDSZ-szel egyeztették álláspontjukat. Ezt követõen Barna Andor az SZDSZ- és Kiss
Lajos az MSZP-frakció nevében bejelentette, hogy nem
szavazzák meg a beruházásról szóló elõterjesztést. Az
MSZP-s Kiss Lajos egyenesen
szégyennek nevezte, hogy az
elõterjesztés, mint fogalmazott köszönõviszonyban sincs
a pályázati kiírással, miközben örömét fejezte ki, hogy
megvalósul a beruházás. Barna Andor az eljárás módját bírálta, szerinte nem így kellett
volna lebonyolítani a pályáztatást. Dunai Mónika a Fideszfrakció nevében sajnálkozásának adott hangot, hogy 5 rákoskeresztúri szocialista, illetve szabad demokrata képviselõ nem szavazza meg a keresztúri beruházást.
A testület név szerinti szavazással tett pontot a vita végére.
Eszerint
a
Fidesz–KDNP–MIÉP-frakció
tagjai, valamint Koszorúsné
Tóth Katalin (független) támogatta az uszoda vagyonkezelõi jogának átadására, illetve az uszoda területén lévõ
ingatlanrész tulajdonjogának
eladására vonatkozó versenyeztetési eljárás lezárását, a
gyõztes kihirdetését. Az
MSZP, az SZDSZ, valamint
Itthon Rákosmentén Egyesület tagjai nem szavazták meg
egyik javaslatot sem. (A szavazati arány a vagyonkezelõi
jogra 16 igen, 9 nem, a tulajdonjog eladásra 16 igen, 10
nem volt. Benkõ Péter
(MSZDP), Papp Péter Pálné
(MSZDP) és Hoffmann Attila
(MSZP) igazoltan hiányoztak
az ülésrõl).
A rendkívüli testületi ülésen ezután egyhangú szavazással döntöttek a CIB Ingatlanlízing Zrt.-vel kötött lízingszerzõdés idõ elõtti lezárásáról, illetve oktatási intézményeink felújításását célzó
EU-pályázatok benyújtásáról.
Ezután határozati javaslatok megtárgyalásával folytatódott a rendes testületi ülés.
Most sem sikerült döntést

Hírhozó
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hozni az úgynevezett Pesti
Park területére vonatkozó
építési szabályzat elkészítésérõl.
Véleményezték viszont a
vecsési Széchenyi út menti terület szabályozási tervét, valamint határozat született arról, hogy megszûnt az országgyûlési képviselõ Egészségház u. 3. szám alatti épületében a 2. emeleti irodájára
kötött ingyenes használatba
adási megállapodás.
Az önkormányzat egyhangú testületi döntéssel módosította a Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközséggel 2002-ben kötött adásvételi szerzõdését. Az ingatlant az egyházközség korábban azzal a céllal kapta meg,
hogy a Széchenyi-terv keretében 80 férõhelyes idõsotthon megépítésére tudjon pályázni. Az egyházközség pályázott is, az építési engedélyüket folyamatosan meghosszabbíttatták, a felépítmény azonban a pályázat
meghiúsulása miatt nem készült el, de az önkormányzat
az egyház sikeres további pályázataiban bízva a szerzõdést többször meghosszabbította. A csabai református
közösség az idõsek otthona
helyett most újabb pályázati
lehetõség révén más célra
szeretné beépíteni az ingatlant. Egy uniós pályzatot
nyújtanak be, amelynek célja
új óvoda építése. Az egyházközség sikeres pályázat esetén vállalja, hogy 5 éven belül megépíti az új óvodát,
amelyben a férõhelyek 90
százalékát kerületi gyermekek számára tartaná fenn.
Ezt a szándékot egyhangúlag támogatta a testület.
Ezt követõen ugyancsak
egyhangú szavazással módosították a Bartók Béla zeneiskola, a Mézeskalács óvoda, a
Diadal úti és a Szabadság Sugárúti Általános Iskola alapító okiratát.
A testületi ülés végül beszámolók elfogadásával zárult, majd a zárt ülésen meghallgatták Fachet Gergõnek, az
ügyrendi és etikai bizottság
elnökének Virág Mihály vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás eredményérõl
szóló tájékoztatóját.

Közlemény
Válasz a „Liberális Város” címû
SZDSZ-kiadványban megjelent állításokra
Polgármesterként szomorúan olvastam az SZDSZ pártlapjának, a Liberális Város címû lapnak helyi változatát.
Szomorúságomat az okozta, hogy miközben Budapesten minden nagyszerûen halad elõre (különösen a 4-es metró), addig a XVII. kerületben
minden borzalmas.
A véleményt, így a kritikát is tiszteletben kell tartani. Ez számomra magától értetõdik. Amit nem kell tisztelni – az a hazugság. Ebbõl bõven található a lapban. Bocsásson meg minden olvasó az erõs kifejezésért. Én szeretem néven nevezni a dolgokat. A pártlap cikkírói viszont nem szeretik
néven nevezni saját magukat, mert névvel senki sem vállalta a leírtakat.
Melyek ezek a valótlanságok? Íme néhány fontosabb példa.

„Lakótelep büntetésben”
A lap állítja: a 2007. évi költségvetésben az új vezetés egyetlen fillért sem
adott a társasházak felújítására.
A valóság: a 2007. évi költségvetésünkben 25,7 millió forintot fordítottunk
a panel-lakóközösségek felújítási pályázatainak támogatására. Ez önmagában több, mint amennyit a várost korábban irányító MSZP-SZDSZ koalíció valaha is költött erre célra.
Kétségtelen, hogy elõdeink 2005-ben panelfelújításra 100 millió forintot
szerepeltettek a költségvetésben. De csak 4,2 milliót költöttek el belõle.
Kétségtelen, hogy 2006-ban 200 millióról beszéltek, de ebbõl csak 21,5
millió forintot kaptak meg a társasházak.
A maradékot elnyelte a költségvetés.
Az új önkormányzati vezetés 2007-ben a 25,7 millió forintnyi kiutalt támogatás mellett felújította a két tízemeletes garzonházat is. Erre további 36
millió forintot költöttünk.

Változtatási tilalom
A lap azt állítja, hogy a változtatási tilalomról szóló rendeletünk nemcsak
az építési vállalkozók, hanem az építkezni kívánó polgárok engedélyeinek
kiadását, családi házaik felépítését, bõvítését is akadályozta.
A valóság az, hogy a tilalmi rendelet csak a társasházas beépítést korlátozta a családi házas övezetben. Célunk az volt, hogy megvédjük az ott lakó emberek kertvárosi miliõjét, nyugalmát. A családi házak építését nem
akadályoztuk, azok minden gond nélkül építhetõk. A meglévõ házak bõvítésének (ráépítés, hozzáépítés stb.) problémája pedig az elõzõ ciklusban
elfogadott, 2006. július 1-én hatályba lépett kerületi építési szabályzat miatt alakult ki, amely nem engedi a régi építésû házak bõvítését. Ezt a hamarosan elfogadásra kerülõ jogszabály-módosítás rendezni fogja.

Önkormányzati mérleg, szakértõk a csúcson
A lap azt állítja, hogy „az új önkormányzati vezetés legsürgõsebb feladatának azt tekintette, hogy a hivatalban elhelyezzék pártkatonáikat és szakértõiket."
A valóság az, hogy a hivatalban összesen két önkormányzati tanácsadó segíti a munkát. Pártkatona egy sem. És dolgozik ott 300 becsületes köztisztviselõ. A vezetõi álláshelyekre kivétel nélkül mind pályázatot írtunk ki. Ez
nem politikai, hanem szigorúan szakmai megfontolásból történt. Volt, ahol
csere történt, és volt ahol a korábbi vezetõ nyerte el ismét az álláshelyet.
Folytathatnám a sort: nem zajlik semmilyen per a Podmaniczky-kastély
kapcsán, nem nevezte senki „aljasnak” ünnepi beszédben a mostani politikát, „nem foglya a szélsõjobbnak” a városvezetés.
Bízom benne, hogy a kerületi SZDSZ ennél többre képes. Jó javaslatok,
hasznos elõterjesztések, konstruktív munka – ez az, amit várunk, kérünk,
remélünk tõlük.
És nem az értelmetlen sárdobálást.
Riz Levente polgármester

2008. JANUÁR 24.

A Munkáspárt támogatja
a tb-mentõ népszavazást!
A Magyar Kommunista Munkáspárt
Elnökségének közleménye
A Munkáspárt következetesen elutasítja az egészségügy privatizálását, a több-biztosítós rendszert,
ezért mindenben támogatja a Liga és más szakszervezetek, civil szervezetek népszavazási kezdeményezését.
A Munkáspárt megítélése szerint ezt a kormányt
nem lehet meggyõzni, a december 17-ei parlamenti
szavazás pedig azt is bebizonyította, hogy a szocialista képviselõkkel szemben nem lehet senkinek illúziója. Számukra fontosabb a hatalom, mint a társadalom többségének akarata. Csak széles körû társadalmi nyomással lehet megakadályozni a törvény
életbe léptetését, vagy újbóli megszavazása esetén
annak hatályon kívül helyezését.
A Munkáspárt, amely 2004-ben 300 ezer aláírást
gyûjtött a kórház-privatizáció ellen, mozgósítja tagjait és szervezeteit a népszavazási aláírásgyûjtésre.
Budapest, 2008. január 9.
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MSZDP-fórum az adókról
A hallgatóság tájékoztatást kapott a jogszabály-változásokról

ígh-Kiss József házigazda köszöntõjében elmondta, hogy az
MSZDP helyi szervezete tervezi a hasonló kerekasztal-beszélgetések

zést is. Ebben az esetben
az áfát nem az eladó
számítja fel, hanem feltünteti a számlán, hogy
az adó megfizetésére a
vevõ kötelezett. Általánosságban tárgyi adómentes alanynál vagy

2 éven belül 4 ingatlant
értékesít, csak az örökölt
és a kisajátított ingatlan
után nem kell a – továbbra is 20%-os – áfát
megfizetni.
Az elõadó részletesen
beszélt a szja-t érintõ lakásingatlan adózásának
radikális változásáról,
és a speciális bírságokról. Kiderült, hogy bár a
lakásingatlan adózása

beindítását a kerületben, mindig különbözõ
témákban. A sorozat elsõ témájaként az adójogszabályokra esett a
választás, hiszen ez
csaknem
mindenkit
érint, ráadásul jelentõs
módosításokra került
sor január 1-jétõl. Az
elõadó, Deák Ibolya, a
pénzügyi fõiskola docense felvázolta nagy
vonalakban a változások kategóriáit, majd
külön-külön részletesen
is ismertette azokat. Természetesen leginkább a
fordított adózásról volt
szó, hiszen az a magánszemélyeket és vállalkozókat is érinti. Az APEH
fordított adózásúnak
minõsítette az építõipart, az ingatlan értékesítését, az ingatlannal
kapcsolatos építési, szerelési, javítási, bontási,
takarítási tevékenységet
és a munkaerõ-kölcsön-

magánszemélynél „rendes” áfás számlát kell
adni, a 2-es, illetve 3-as
adószámúak felé kell a
fordított adózást alkalmazni. Az elõadó elmondta, hogy bár az áfa
az áfás árbevételtõl függetlenül visszaigényelhetõ, ez likviditási problémát jelenthet a vállalkozóknak, sõt, az evások jövedelme ez alapján lényegesen visszaesik. Az evás rendszerbõl való kilépésre azonban év közben már
nincs mód. A 2007-ben
indított ügyleteknél a
2007-es adózási jogszabály alkalmazandó, de
amennyiben kedvezõbb
a fordított adózás, erre
is van mód, írásbeli kérelem alapján.
Szó volt arról is, hogy
mikor válik a természetes személy áfa-alannyá:
sorozatszerû ingatlanértékesítés esetén, azaz ha

kedvezõbb lett, megszûnt a lakáscélú kedvezmény. A hatóság
méltányossági kérelem
alapján, szociális és jövedelmi tényezõket figyelembe véve ezután
is elengedheti az adót,
de nincs szabály arra,
hogy mikor alkalmazható és mekkora a méltányosság. Végül Deák
Ibolya elmagyarázta a
társasági adóhoz tartozó elvárt jövedelem szerinti adózás szabályait
is, mert bár ez már 2007.
júliusa óta érvényben
van, sok a bizonytalanság e téren.
Az elõadáson – Benkõ
Péter önkormányzati
képviselõn kívül – magánszemélyek és vállalkozók is részt vettek, és
a kerekasztal-beszélgetés során az õket leginkább érdeklõ kérdéseket tehették fel az elõadónak.

Új adójogszabályok 2008-ban címmel január 9én elõadást szervezett a Magyarországi Szociáldemokrata Párt XVII. kerületi alapszervezete a
Fuchs-kastély tanácskozótermében.

 SZABÓ ANIKÓ

V

Nekrológ egy tiszta szívû
magyar asszonyról
A

z új év elsõ reggelén egy vérrög vetett véget életének, amely régi keresztúri sváb családban kezdõdött. Tornácos szülõházát a rózsafákkal együtt már
régen ledózerolták, termõföldjeiket még azelõtt elvették,
de családi örökségként sikerült megõriznie a hitét. Hitét
az egy Istenben és az egy Hazában. Ez a hit adott erõt
ahhoz, hogy a rákoscsabai új családi fészekben szeretettel nevelje fel gyermekeit, tisztességgel adja férjhez a lányát, meséljen unokáinak, s hogy virágot ültessen a
kertjébe. Ez a hit késztette arra, hogy 1989-ben a férjével együtt belépjen az
MDF helyi szervezetébe, s a hányatott sorsú
közösségünk mellett
mindketten a halálukig
kitartsanak. Böbe a kerületi evangélikus egyházközség presbitériumában a pénzügyi és
számviteli teendõk ellátásával és 2006-ig a kerületi önkormányzat
költségvetési bizottságában is vállalt csöndes
közéleti munkát. Szervezetünkben gazdasági vezetõként a kezdetektõl tartotta rendben pénzügyeinket,
amíg tagsági jogviszonyát a Mindenható megszüntette. Csupán azt az adósságot hagyta ránk, hogy áldozatkészségét és hûségét legalább egy kézcsókkal megköszönjük. Adósságunk törlesztésének szándékával is
imádkozunk érte.
Az MDF XVII. kerületi szervezetének megbízásából
Dr. Balla Gábor Tamás

8

Hírhozó

Ö N K O R M Á N Y Z AT

Mindenki karácsonya Rákoskerten

1%-os
köszönet
A Rákoskeresztúri Egyesült Vegyimûvek Munkás
Torna Egylet megköszöni
mindazok támogatását,
akik 2005 és 2006 évben
személyi jövedelemadójuk 1%-át az egyesület javára ajánlották fel. A
számlára érkezett összeg:
2005-ben 188.228 Ft,
2006-ban 131.160 Ft. A
fenti összeget a Természetbarát Szakosztály a
túranaptárában szereplõ
buszbérléseihez való hozzájárulásra használta fel.

„ Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik a
2006. évben SZJA. 1%val támogatták a Sági utcai bölcsõdéért Oktatási
Alapítványt. A támogatás
összege: 318 362 forint
volt, ebbõl 270 ezer forintot udvari fajátékok vásárlására használtak fel.

Munkatársat
keresnek
A KUCKÓ Óvoda (Óvónõ
u. 3., Tel.:257-6045) vezetõje pályázatot hirdet
logopédus-pszichopedagógus
végzettségû
gyógypedagógus számára határozott idejû kinevezéssel, elõreláthatólag
2011. június 30-ig. Bérezés: Kjt szerint. A pályázathoz csatolandó: iskolai
végzettséget igazoló dokumentumok, szakmai
önéletrajz és pedagógiai
koncepció a befogadó nevelés terén. Benyújtásának határideje: február 18.
postai úton vagy személyesen. Elbírálási határidõ:
február 26. Állás elfoglalása: március 1.

Új betegjogi
képviselõ
A Bajcsy Zsilinszky Kórház új betegjogi képviselõje dr. Mihályi József.
Tel.: 06-20-4899-658. Fogadó nap: minden kedden
14-17 óráig a Bajcsy Zsilinszky Kórház B épület 4.
szobájában. Cím: 1109,
Maglódi út 89-91.

Fábián Éva bukovinai székely származású népzenész is fellépett
 KILI TAMÁS
gész napos programokkal várták a kicsiket és nagyokat december 16-án a Rákoskerti Mûvelõdési Házba.
A rendezvényen megjelent Riz Levente polgármester, Fohsz Tivadar alpolgármester, valamint
Hatvani Zoltán önkormányzati képviselõ.
Riz Levente köszöntõjében
hangsúlyozta,
hogy a karácsony az év
legbensõségesebb ünnepe, függetlenül attól, hívõ ember-e valaki vagy
sem, a szeretetrõl, az
összetartozásról szól, és
az ünnepet mindannyi-

E

an nagyon várjuk. Az
lenne a jó, ha minden
nap karácsony lenne, fõleg belül, az emberek lelkében, hiszen békességre,
jóakaratra mindenkinek
szüksége van – tette hozzá a polgármester.

Zsuzsa Mihály Rákoskerten élõ énekes „Az én
utam” címû mûsora kicsit rendhagyóra sikeredett, a mûvésznek ugyanis elment a hangja.
Helyette Dömsödi Farkas
Bálint ugrott be, Zsuzsa

Mihály verset mondott,
közremûködött Szóka Júlia, a mûvészeket zongorán kísérte Hegedûs Valér.
A délután a gyerekeké
volt, Gyulai Erika és Hatvani Anikó arcfestõk keze
munkája nyomán bárki
lehetett macska, vagy éppen tigris, a Bebbo játszóházban pedig karácsonyi
díszeket, különbözõ állatokat készíthettek a legkisebbek.
Este Fábián Éva bukovinai székely származású
népzenész, felnõtteknek
szóló „Pásztorok, hol
vagytok” címû mûsora
után karácsonyi dzsesszkoncert zárta az egész napos rendezvényt.

Mozgássérültek karácsonya
 KILI TAMÁS
Mozgássérültek
XVII. kerületi Szervezetének karácsonyi
ünnepségét december
17-én rendezték meg a
Dózsa Mûvelõdési Ház
Fórum termében, ahol
több mint száz vendég
foglalhatott helyet az
asztaloknál. Az eseményen megjelent Koszorúsné Tóth Katalin, Ruth-

A

ner György és Morauszky
András önkormányzati
képviselõk, Lukoczki Károly, a kerületi TESZ és
Gál Ferenc, a Kaszap István Alapítvány vezetõje.
Farkas Terézia szervezeti
vezetõ és Megellai Orsolya, az önkormányzat
EU projektvezetõje köszöntötte a megjelenteket, majd a Kéringer család adott ünnepi hangversenyt.

Disznóvágás a kerületi polgári köröknél
 MUNKATÁRSUNKTÓL
anuár 12-én rendezte meg immár negyedik alkalommal az
évindító disznóvágást
a Fidesz XVII. kerületi
szervezete és a Rákosmente Polgári Körök
Egyesülés az RTK pályáján.
Horváth Tamás alpolgármester, a rendezvény fõszervezõje elmondta, hogy két, A polgármester idén is jeleskedett kolbásztöltésben

J

összesen 360 kg-s sertésbõl készült az orjaleves,
a töpörtyû, a kolbász, a
hurka és a sült hús. A
résztvevõk sem érkeztek üres kézzel, mindenki hozott valami finomságot. A rendezvényen
beszédet mondott Riz
Levente polgármester és
Pesti Imre országgyûlési
képviselõ. A jó hangulatról a Tünet nevû
egyetemistákból álló zenekar gondoskodott.
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Még nincs járvány Rákosmentén
„Vissza kellene térni a régi gyakorlathoz: ha beteg vagyok, otthon maradok”
 KILI TAMÁS
rszágos influenzajárvány van, január második hetében az
elõzõ héthez képest
duplájára nõtt a megbetegedések száma. Az
egész Európában terjedõ H1-es vírus hirtelen
felszökõ magas lázat
okoz, ami levertséggel,
fáradtsággal jár.
Dr. Bényi Zsolt gyermekorvos a Hírhozónak elmondta, hogy
szerencsére tömeges
influenzás jellegû megbetegedések nem fordulnak elõ a XVII. kerületben, de sosem szabad
lebecsülni a veszélyt, és
az országos adatokat
tiszteletben kell tartani.
Arra kell törekednünk,
hogy megelõzzük a
megbetegedést, akkor
van esélyünk az influenzával szemben, ha egészségesen élünk. Bármennyire is banálisan
hangzik, de egy jó

O

egészségi állapotnak örvendõ ember sokkal nehezebben
betegszik
meg, ezért fontos a helyes táplálkozás, ezen
belül is sok gyümölcsés zöldségféle fogyasztása, testmozgás a szabad levegõn, az idõjáráshoz alkalmazkodó
öltözködés és a pihenés.
Sokan hajlamosak arra,
hogy a pihenést nem
megfelelõ mértékben
építik be az életükbe,
pedig erre különösen figyelnünk kell, mert a
vírus a legyengült szervezetet
könnyebben
megtámadja. Sajnos, fõként a középiskolákban
ésszerûtlenül magas az
óraszám, kicsit túlzott a
gyermekekkel szembeni elvárás mind az iskolában, mind otthon, ez a
szellemi túlterheltség
pedig legyengíti a szervezetet. A szülõk és a
tanárok részérõl sem
alakult még ki egy megfelelõ magatartásforma,

Dr. Bényi Zsolt

ami igen sok problémát
okoz. Szinte hihetetlen,
de igaz: egyes iskolákban nagyon sok tanár
elvárja, hogy betegen is
járjon a diák iskolába, a
szülõk pedig nem akarják, hogy a gyerek lemaradjon a tanulásban.
Ennél is nagyobb a
probléma a bölcsõdés,
óvodás korosztálynál,
ahol a szülõnek otthon
kellene maradnia a gyerekkel, de a mai viszonyok mellett ezt nem

meri fölvállalni, mert
fél, hogy elveszti az állását. Az óvodai gondozók pedig „megértõk”,
és a beteg gyerekeket is
fogadják az intézményekben.
A felnõttek is sok
esetben sajnos eléggé
felelõtlenek, vissza kellene térni a régi gyakorlathoz: ha beteg vagyok, otthon maradok
és ágynyugalomban átvészelem azt a pár napot. Nem törõdnek azzal, hogy másokat is
veszélyeztetnek, ehhez
pedig nincsen joguk –
tette hozzá a gyermekorvos. Aki a fent említett tüneteket észleli,
feltétlenül forduljon orvoshoz, ez különösen
vonatkozik a gyermekekre. A betegség 4-6
napos lefolyása alatt
legfontosabb a pihenés,
a bõséges folyadékbevitel, a C vitamin rendszeres szedése és a lázcsillapítás.

A DélUtán
Alapítvány
szolgálata
A 45 év feletti emberek ingyenes telefonos lelkisegély szolgálata: 06-80200-866. Minden nap, hét
végén és az ünnepnapokon
is: 18-tól 21 óráig. Jogi és
betegjogi tanácsadás: minden hónap elsõ és harmadik csütörtökén. Orvosi tanácsadás: minden második szerdán. Családi, párkapcsolati, szomszédsági
konfliktuskezelés (mediáció): 06-30-377-9030

Egészségnap
a Vöröskeresztben
A Magyar Vöröskereszt
XVII. kerületi szervezete
minden hónap utolsó csütörtökén Egészségnapot
tart a Pesti út 167. I.
emeletén. Ingyenes vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, újonnan jelentkezõknek koleszterinszûrés. Különféle témákban más-más elõadás. A
januári Egészségnap január 31-én 9-12 óráig lesz.
Elõadás a fényterápia
hasznosságáról, kezeléssel egybekötve.

Mindenkinek joga van az egészséghez
 MUNKATÁRSUNKTÓL
zámtalan nemzetközi és hazai tudományos értekezés témája a
dohányzásra
szokás
okainak kutatása. Egy
legutóbb közzétett vizsgálat a genetika területén is keresi a megoldást erre a világproblémára. Magyarországon
is sokkolóak a számok.
Egy kisvárosnyi ember
hal meg évente közvetlenül a dohányzással
összefüggõ betegségek
következtében.
Az elmúlt évtizedekben minden korosztályban és rétegben nõtt a
dohányzók száma. Különösen a tinédzserek
körében aggasztóak a

S

számok. A Polgármesteri Hivatal novemberben együttmûködési
megállapodást kötött
egy kerületi addiktológiai szakemberrel, hogy
segítsen a hivatal munkatársainak leszokni a
dohányzásról. Takács
Péter pszichodráma terapeuta, az ALFAMEDICUS Egészségügyi és
Humánszolgáltató
Központ igazgatója a
hivatal épületében heti
egy alkalommal állt
rendelkezésre a leszokni vágyó dohányosok
számára. A személyre
szabott életmódtanácsok részeként a kezeléshez az egyik legkorszerûbb biorezonanciás
leszoktató módszert al-

A tavaly novemberi testületi ülésen minden dohányzó képviselõnk kapott a Fidesz-frakciótól egy mosolygó hamutartót. Soltiné
Kis Katalin nem füstölgött ezen, mosollyal vette az ajándékot

kalmazta. A kezelés fájdalom-, kockázat- és
mellékhatásmentes. Az
elsõ kezelést követõen
minden résztvevõ kapott egy tanácsadó fü-

zetet, amelyben a sikeres leszokás 10 pontját
részletezte a szakember. Ezek közül az
egyik legfontosabb a leszokási motiváció fo-

lyamatos
erõsítése,
ezért fontos, hogy a leszokni vágyó minél
több támogatót keressen a közvetlen családjában, munkatársai és
barátai között. A program lezárásaként ismerték meg a résztvevõk az egyik relaxációs
módszert is.
A programról információt az alfamedicus
@t-online.hu
címen
kaphatnak, ahol kérdésükre szakemberek válaszolnak, és segítik leszokási
szándékuk
megerõsítésében. Akinek azonnali támogatásra van szüksége, az
a
06-20-9679-749-es
számon kaphat segítséget.
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Újból
játszhatnak
a csoportszobában

A Csibe Bölcsõdében egy
rongálás okozta tetõszigetelés sérülése miatt a bölcsõde csoportszobáját lezárták tekintettel a téli idõjárásra. Az elhúzódó javítási munka a zord téli idõjárás ellenére eredményesen
végzõdött Virág Mihály (Fidesz) képviselõ közbenjárásával. Az ázás megszûntével a Rákosmente Kft.
pótolta a leszakadt álmenynyezeti elemeket, így a
gyermekek újból birtokba
vehették a csoportszobát.

Helytörténeti
elõadás
A Rákoskeresztúri Szabó
Ervin Könyvtár (1173. Bp.
Pesti út 167., Fuchs-kastély) szeretettel meghívja az
érdeklõdõket „Rákosmente, ahol élünk” címû elõadására, amelyet Tóth Péter helytörténész tart. Bemutatásra kerülnek a
könyvtár legújabb helytörténeti dokumentumai, kölcsönzési lehetõséggel.
Idõpont: január 24, csütörtök 17 óra.

Óvónõt
keresnek
Szerzõdéses álláshelyre
azonnali belépéssel óvónõt
keresnek. Érdeklõdni az
alábbi telefonszámon lehet: 06-20-39-37-201.

Elismerés pedagógiai munkáért
Breitkopfné Losovy Beáta
Budapestért díjat kapott, a
gyermekek vizuális nevelése, a tehetséggondozás terén nyújtott kiemelkedõen
eredményes pedagógiai
munkájáért.

Hírhozó

Rákoskert: új zászló karácsonyra
A lobogón ábrázolt két domb a Vida- és az Iskoladombot jelképezi
hogy miért õk szeretnék a legnagyobb szüksémegkapni a kerékpárt. gük a járgányra, míg
Összesen hárman pá- Kántor Zsófia tízéves dilyáztak, ezért Fohsz Ti- ák legjobb barátjána kérvadar, Hatvani Zoltán te a kerékpárt! A megés Virág Mihály össze- ható levélnek köszönhefogtak, hogy mindhá- tõen megkapta a biciklit,
rom kisdiák kaphasson a levélírót pedig egy
biciklit. A Papp Kerék- plüssmacival értékelte
párcentrum adományá- az iskola.
nak köszönhetõen a keAz ünnepség végén
rékpárok már extra fel- Fohsz Tivadar és Hatvaszereléssel, bukósisak- ni Zoltán bemutatta
Áldási Edit igazgatónõ, Virág Mihály képviselõ és az egyik kal érkeztek a helyszín- Rákoskert
zászlaját,
boldog biciklitulajdonos
re. Mohai Olívia és Tóth amelyen a két domb a
Réka frappánsan indo- Vida- és az Iskoladom SZABÓ ANIKÓ
különbözõ iskolai és ke- kolták, miért nekik van bot jelképezi.
rületi versenyeken szép
Kossuth Lajos Ál- helyezést elért diákokat
talános Iskolában szólította, hogy ajándékdecember 21-én kará- kal gratuláljon nekik telcsonyoztak a diákok, és jesítményükhöz.
ekkor adta át Fohsz TivaAz igazgatónõ beszádar alpolgármester, Hat- molt arról, hogy az iskovani Zoltán és Virág Mi- la szeptemberben Hathály képviselõ Rákos- vani Zoltán képviselõkert új zászlaját, vala- nek és vállalkozóknak
mint a kerékpár-pályá- köszönhetõen egy kezat nyerteseinek jutal- rékpártárolót és Riz Lemát.
vente polgármestertõl
Az ünnepségen a egy kerékpárt kapott.
gyermekek karácsonyi Az iskola pályázatot írt
mesejátékot és színdara- ki a felajánlott bicikli el- December 23-án a rákoskerti vasútállomáson avatta fel
bot mutattak be. Áldási nyerésére. A tanulók fel- Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani Zoltán képviselõ
FOTÓ: AKNAI GÁBOR
Edit igazgatónõ ezután a adata az volt, írják le, Rákoskert új zászlaját

A

A Százszorszép óvodában is kifüggesztették a lobogót
 SZABÓ ANIKÓ
ohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán területi képviselõ és
Szelepcsényi Sándor, a
Rákoskerti Polgári Kör
elnökének a jelenlétében
január 10-én a Százszorszép Óvoda is megkapta
és kifüggesztette Rákoskert új zászlaját.
Béres Károlyné óvodavezetõ elmondta a gyerekeknek, hogy a kerületben a csodálatos környezeti adottságokkal A zászlóval Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani Zoltán képviselõ
rendelkezõ Rákoskert
büszkélkedhet elsõként
Fohsz Tivadar tájékoz- dégeket, hogy hosszú út Sándor magyarázta el a
önálló
településrészi tatta a kicsiket és az ün- vezetett a lobogó létrejöt- zászlón látható motívuzászlóval.
nepségen résztvevõ ven- téig, majd Szelepcsényi mok jelentését.

F
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A Gregor iskola elsõsei betlehemes játékot mutattak be

Animációsfilm-rajzoló
képzés indul

 SZABÓ ANIKÓ

 MUNKATÁRSUNKTÓL

ecember 20-án a
rákosligeti Magyarok
Nagyasszonyatemplom adott otthont a
Gregor József Általános
Iskola hagyományos karácsonyi hangversenyének.
A csaknem kétórás
mûsorban gyönyörû dalokat adtak elõ az iskola
tanulói. Gruber: Csendes
éjét trombitán játszotta
két diák, majd az ötödikesek
kamarakórusa
énekelt. Bella Tibor igazgató ünnepi beszédében
egy karácsonyi történetet mesélt el a sikerrõl,
pénzrõl és szeretetrõl.
Az elsõsök betlehemes
játéka mindenkinek mosolyt csalt az arcára. A
Musical kórus a pedagó-

A

Templomban ünnepeltek a diákok

Magyar Rajzfilm
Kft. Animációs Iskola animációsfilm-rajzoló OKJ-s tanfolyamot
indít, amelyen megtanulhatják az animáció
alapfogásait, amit a késõbbiekben hasznosíthatnak mind a rajzfilmes
mind a számítógépes
munkáknál. A legfonto-

D

gusok közremûködésével a 2008-ra tervezett
elõadásból énekelt. A
csengettyûn bemutatott
karácsonyi dalok és
Haydn: Szerenádjának
hegedûjátéka mellett
„színpadra” lépett a Kicsinyek kórusa Szabó Ágnes, majd a Jubilate

nagykórus Dávid Lászlóné vezényletével. A
diákok a nemzetközi ünnepi dalkörbõl válogattak, az Összkar – diákok
és pedagógusok együttes fellépésével – Antonin
Dvorak–Tóka Szabolcs:
Égi, szent béke, jöjj! címû
dalát adta elõ.

sabb tantárgyak: animáció,
figuramozgatás,
filmtörténet vetítéssel,
számítógépes program
használata. A képzés
rajzfilmrendezõk oktatásával zajlik. A gyerekeket rajzfilmes szakkörbe
várják. Információ mindkét képzéssel kapcsolatban: 250-1355, 250-0432.
E-mail:
clarus-tax@tonline.hu.

Nemzetközi rajzkiállítás
 MUNKATÁRSUNKTÓL
Bartók Béla Mûvészeti Iskola és a Diadal Úti Általános Iskola
közösen megrendezett,
Értékeink címû, nemzetközi rajzkiállításának
megnyitója január 31-én

A

17.00 órakor lesz az Árkád üzletházban. A tárlat február 12-éig lesz látható. A kiállítás fõvédnöke Dombóvári Csaba alpolgármester, a megnyitón közremûködik a zeneiskola Ifjúsági Jazz
együttese.
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Teraszból tornaszoba az oviban
A játszó-fejlesztõ teremben három pedagógus foglalkozik, akár kis csoportban is a gyerekekkel
 SZABÓ ANIKÓ
anuár 16-án immár a
harmadik óvodában, a
Bóbitában adott át az önkormányzat részérõl Riz
Levente polgármester és
Dombóvári Csaba alpolgármester tornaszobát.
Belláné Markó Katalin
vezetõnõ
elmondta,
hogy régi álmuk vált valóra az eddig kihasználatlan, 200 négyzetméteres terasz beépítésével,
hiszen ezáltal egy tágas,
csaknem 75 négyzetméteres tornaszoba, továbbá szertár és egy játszófejlesztõ szobát alakítottak ki. A tornaszobában
végre elkülönített helyen, megfelelõ körülmények közt tornázhatnak a gyerekek, ráadásul méretének köszönhetõen egyéni vagy
mikro-csoportos foglalkoztatás is lehetséges. A

J

Dombóvári Csaba oktatási ügyekért felelõs alpolgármester köszöntötte a megjelenteket

játszó-fejlesztõ szobában a három fejlesztõpedagógus nyugodt körülmények között tud a tehetséges, illetve a rászoruló gyerekekkel foglalkozni, akár egyénileg,
akár kis csoportokban.
Belláné megköszönte az
önkormányzatnak a beruházást, valamint mindenki közremûködését,

aki bármilyen módon is
hozzájárult a fejlesztéshez. Az ünnepélyes
szalagátvágást a gyerekek pom-pomos és színes labdás mûsora követte, majd Dombóvári
Csaba, a terület önkormányzati képviselõje
mondott beszédet. Ismertette, hogy „megkésett születésnapi aján-

Interaktívtábla-bemutató
A krétánál jobb segédeszköz, de a jó tanárt nem pótolja
 KILI TAMÁS
XVII. kerületi Pedagógiai Központ
e-tábla bemutatót szervezett január 8-án a kerületi iskolák vezetõi,
pedagógusai számára. A
bemutató elõtt elmondták, hogy az országban
ezer intézményben mûködik már ilyen interaktív tábla. Az iskolák
visszajelzései szerint az
új eszköz bevált az oktatásban, a diákok érdeklõdését fenntartva fokozza a tantermi munka
hatékonyságát. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a diákokat jobban motiválja, ha a pedagógus az interaktív
táblát használja a tanórán, mintha a hagyo-

dék” a tornaszoba, hiszen a Bóbita tavaly ünnepelte fennállásának
30. évfordulóját. „A beruházás értékét nem a
21 milliós költség határozza meg, hanem hogy
mennyiben segíti az itt
folyó pedagógiai munkát. Az elõzõ két ciklusban sajnos nem történt
sok elõrelépés az óvodai

fejlesztésekben, de szûk
egy év leforgása alatt ez
a harmadik tornaszoba:
a májusi Összefogás
óvoda, majd az októberi
Eszterlánc óvodabeli átadást most a Bóbita követte, ráadásul engedélyezés alatt áll a Százszorszép óvoda beruházásának terve is.”
Az ünnepélyt követõ
állófogadáson Riz Levente
polgármester
mondott pohárköszöntõt. Szülõként, pedagógusként és polgármesterként egyaránt jó itt
lenni. Öröm látni a
lelkes ovisokat, hogy
birtokba veszik az új
tornaszobát, mondta
Riz Levente. „És még
nincs vége a sornak,
folytatjuk az óvodai beruházásokat!” – biztosította a polgármester is a
jelenlévõ intézményvezetõket.

A szeretet ünnepe
a Mórában
Különleges karácsonyi meglepetésben részesítette a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
igazgatósága a tanulóit.

A

 SZABÓ ANIKÓ
ecember
21-én
Kalocsainé Kokovai
Erzsébet igazgatónõ köszöntése után Sándor Ildikó mesemondó és két
zenésztársa, a furulyás
Földi Lehel és a kobozon
játszó Horváth Gyula adtak mûsort a tanulóknak. Sándor Ildikó elmondott meséjét néhány
adventi,
karácsonyi
ének és moldvai muzsika övezte. És hogy a
gyerekek se unják el magukat, a három elõadó
õket is bevonta az éneklésbe, néhány dalt nekik

D

mányos módon krétával
írna. A látványos bemutató során megismerkedhettünk több tantárgy e-táblás tananyagával, és a mágneses
tábla kezelésével, amely
a számítógép monitorát
helyettesítve érintõkép-

ernyõként funkcionál. A
tábla kezelése könnyen
elsajátítható, egy projektor vetíti ki a tábla speciális felületére a számítógépen futtatott programot, melyet az egér helyett ujjal, vagy mágneses tollal lehet irányítani.

is megtanítottak. A mûsort követõen a tanítók
minden gyerek részére,
egyénileg összeállított
ajándékcsomagot adtak
át.
Az igazgatónõ elmondta, hogy pályázatok útján év közben is
különbözõ módon támogatták a gyerekeket:
a futballcsapatnak, 12
kisdiáknak Nike felszerelést nyertek, többször
sikerült színházi és bábelõadásra látogatniuk az
osztályoknak, míg az iskola informatikai gépekkel és kerti eszközökkel
lett gazdagabb.

Károly Sára tanácsai

Füstmentes Osztályok
Magyarország 1986 óta részt vesz egy nemzetközi
kutatásban (HBSC), amely 11-17 éves korú fiatalokat kérdez meg életmódbeli szokásaikról – többek
között a dohányzásról. A 2006-os vizsgálat alapján
az 5. osztályosoknál a kipróbálás aránya 17 %, míg
a 11. osztályban a diákok 75 %-a már legalább egyszer dohányzott. A jelenleg rendszeresen dohányzó
diákok 63 %-a napi szinten rágyújt.
Sajnos komoly probléma a lányok körében a dohányzás mértékének növekedése, amelynek egyenes
következménye, hogy a ma várandós nõk egyötöde
dohányzik, károsítva ezzel nemcsak a saját, de magzata egészségét is.
Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézet
Egészségnevelési Csoportja és az ÁNTSZ Budapest
X.-XVII. Kerületi Intézete a 2008. évre meghirdeti a
„Füstmentes Osztályok” versenyt.
A verseny célja:
A még nemdohányzók között megelõzni, vagy késleltetni a dohányzás elkezdését. A már dohányzó
gyermekek körében elõsegíteni a leszokást vagy
megakadályozni, hogy rendszeres dohányosokká
váljanak. A program célcsoportja a 7.-8. osztályok
tanulói, mivel ez az a korosztály, ahol hirtelen sokan
kezdenek el dohányozni.
A program alapszabályai:
Az osztályközösség eldönti, hogy vállalja: öt hónapig
nemdohányzó osztály lesz.
A diákok aláírnak egy „osztály-szerzõdést” és egy
„egyéni-szerzõdést”, amelyekben megígérik, hogy a
program alatt nem fognak rágyújtani sehol sem. Az
írásos nyilatkozat az elhatározások megerõsítését
szolgálja. A nem-dohányzás ellenõrzése a diákok feladata, és az eredményt havonta írásban jelentik.
A verseny 2008. január 15.–május 31-ig tart.
A részvétel feltétele, hogy az osztály 100 %-a egyetértsen vele. A résztvevõ osztályok körében elvárjuk a
100%-os nem dohányzást, amit minden hónap végéig az osztály kapcsolattartója jelent a szervezõ felé. Váratlan ellenõrzések a program szervezõi, illetve
az ÁNTSZ együttmûködõ kollégái részérõl bármikor
elõfordulhatnak
A nyertes az az osztály lesz, aki betartja a szabályokat, azaz öt hónapig füstmentes marad, és a feladatokért a legtöbb pontot gyûjti össze.
A fõdíj: 200. 000-Ft értékû jutalom.
Az ÁNTSZ X.-XVII. Kerületi Intézete a II.-III. helyezett
osztályokat is jutalmazza szponzori felajánlásból
(mozizás, pizzázás, torta).
A programmal kapcsolatos információk és jelentkezési lapok az interneten megtalálhatók: www.
antsz.hu /Regionális Intézetek weboldalai/ ÁNTSZ
Közép-magyarországi Regionális Intézet/ Aktuális
hírek-Pályázat: „Füstmentes Osztályok” címszó alatt.
Programkoordinátor:
Dr. Haintz Andrea
ÁNTSZ Budapest X.-XVII. Kerületi Intézete
1102 Budapest Endre u. 10.
E-mail: 10kerulet@fovaros.antsz.hu Tel:262-8182
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Budapest X.-XVII. Kerületi Intézete
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Tizenegyedik parancsolat: Tiszteld gyermeked!

Károly Sára iskolapszichológus

 KILI TAMÁS
Szabadság Sugárúti
Általános Iskola beszélgetéssorozatot indított a gyermeki lélek csodáiról, amelyekre a témában nagy tapasztalatokkal rendelkezõ szakembereket hívnak. Január 11-én Károly Sára iskolapszichológus, a XVII.
kerületi Nevelési Tanács-

A

adó egykori vezetõje volt
az elõadó, aki egyben állandó közremûködõje is
lesz a sorozatnak.
Jurecz Emil iskolaigazgató bevezetõjében elmondta: a beszélgetés
célja a közös gondolkodás abban, hogy a ránk
bízott „csodát”, a gyermeket, hogyan neveljük,
gondozzuk. Felhívni a figyelmet azokra a felada-

tokra, amelyek alapul
szolgálnak a gyermekek
egészséges személyiségének kialakulásához.
Károly Sára hangsúlyozta, hogy a több évtizedes szakmai tapasztalatai mellett a saját szülõi
tapasztalatait is megpróbálja átadni, mondandójának kereteként a gyermeki lélek csodáját fogalmazta meg. Kiemelte,
hogy az aktuális kihívásoknak csak akkor tudunk megfelelni, ha mi
magunk megteremtjük a
belsõ biztonságunkat. A
biztos pontot a családban
kell megtalálni, ez pedig
elsõsorban a gyermek lehet. A vallásukat gyakorlóktól elnézést kérve kiemelte: a tízparancsolatot kiegészítené a tizenegyedikkel, azzal, hogy
tiszteld a gyermeked,
mert úgy érzi ez nagyon
elmaradt.
Fontos az is, hogy a
szülõ milyen mintát ad,
hiszen a gyerek nem csak
a játékban utánoz le minket. Lényeges az iskolára,
a megtanulandókra való
felkészítés.

Mézeskalács teával és énekkel
 SZABÓ ANIKÓ
ecember 19-én tartotta hagyományos
karácsonyi ünnepségét a
Szabadság Sugárúti Iskola. A gyerekek, pedagógusok és szülõk az udvaron gyûltek össze a szépen feldíszített karácsonyfa köré. Jurecz Emil
igazgató ünnepi beszédét
követõen a résztvevõk,
kezükben gyertyával közösen énekeltek el néhány karácsonyi dalt,
majd mézeskalácsot eszegetve, forró teát iszogatva
kívántak társaiknak is
boldog karácsonyt.

D
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A magyar kultúra napja
A rendezvénysorozat a Dózsában a Csík zenekar koncertjével kezdõdött
Folytatás az 1. oldalról >

A magyar himnusz születésnapján Orosz Márta,
a ház igazgatója elmondta, hogy 1823. januárja sokat adott a magyar nemzetnek, hiszen
abban a hónapban született Petõfi Sándor, Madách Imre, és 22-én született meg Kölcsey Ferenc
tollából
nemzetünk
himnusza. A hányatott
sorsú magyarság történetének, a múlt és jövõ
összekapcsolódásának
kivételes pillanata ez a
vers. A kultúra napja
akkor válik igazán ünneppé, ha feladataink jegyében kijelöljük önmagunknak, hogy milyen
módon kell a ránkhagyott örökséggel felelõsséggel bánni. Az önmagát mûvészetnek álcázó
fércmûvekkel szemben
a kultúra közvetítõinek
kell az értékes mintát

felmutatni, hogy a kultúra értékeit becsülnünk, tanulságait érvényesítenünk kell, mert a
kultúra nem csak tudást
és mûveltséget hordoz,
hanem erkölcsöt is.
Riz Levente polgármester ünnepi köszöntõjében elmondta, hogy
a kultúra elsõsorban
embereket, a létezésbe
bízó, reménykedõ közösségeket jelent. A kultúra nem egy társadalomtudományi kategória, hanem maga az élet,
az a gyökérzet, amellyel
az ember a létezésbe kapaszkodik. A kapcsolat
a valósághoz. Napjainkban a virtuális világ jelenti a kultúra számára
a legnagyobb veszélyt –
folytatta a polgármester
utalva egy régi televíziós sorozat fõszereplõjére, Isaurára, akinek felszabadítására a tévéné-

Orosz Márta, a Dózsa Mûvelõdési Ház igazgatója és Riz Levente polgármester az ünnepélyes megnyitón

zõk pénzt gyûjtöttek. Ez
elsõre mulatságosnak
tûnik, valójában azonban félelmetes, amikor
az igazi valóságot leváltja a virtuális világ, és
el is hisszük, hogy az a
valóság. Ettõl kell megmentenünk a kultúrát,
mert a kultúra ebben a
közegben meghal. A

kultúra teremtõinek és
közvetítõinek az a legfontosabb
feladata,
hogy az embereket
visszahozzák a valós világba és kultúrába.
Megkérdõjelezhetetlen,
valódi értékek kellenek,
mert a kultúra ebbõl tud
építkezni, és új értékeket
létrehozni.

Valódi értéket közvetített a Csík zenekar,
amelynek koncertje telt
házat, óriási sikert hozott, bizonyítva, hogy a
dózsások a magyar kultúra
közvetítõjeként
aligha találtak volna alkalmasabb együttest,
mely egyébként 2007ben a Fonogram Magyar
Zenei Díj világzene kategóriájának nyertese lett.
A muzsikusok a zenekar
2007-ben aranylemezzé
lett „Senki nem ért semmit…” címû albumukból, valamint a tavasszal
megjelenõ legújabb lemezükbõl válogattak
autentikus mezõségi,
kalotaszegi és csángó
népzenét, csemegeként
pedig alternatív rockzenét, bluest is játszottak.
Közremûködött Haránt
Eszter és Lukács László, a
Kecskeméti Táncegyüttes szólótáncosai.

Kiállítás és zenés délután Rákoskerten
 SZABÓ ANIKÓ
magyar kultúra
napja alkalmából a
Rákoskerti Mûvelõdési
Házban egy kiállításmegnyitót és egy zenei
programot tekinthettek
meg. A rendezvényen
megjelent Riz Levente
polgármester, Hatvani
Zoltán, Rózsahegyi Péter
önkormányzati képviselõk és kerületi mûvészek.
Pállay-Kovács Szilvia
grafikus-festõmûvész
kiállításán Bordi András
egy Örkény-novellával
és egy verssel, Bognár
Szilvia egy énekkel
közremûködött, majd
Hollós János újságíró
mondott megnyitóbeszédet. Kifejtette, hogy
Pállay-Kovács Szilvia
mûvei erõt, hitet és

A

gondolatot adnak a túléléshez. Stílusjegyeiben keveredik a realizmus a szürrealizmussal, képei dinamikusak
és lélekkel vannak tele.
Pállay-Kovács Szilvia a
Tanárképzõ Fõiskola
rajz-mûvészettörténet

szakán végzett, majd
az
Iparmûvészeti
Egyetemen
szerzett
másoddiplomát. Az alkotás mellett mûvészettörténetet
tanít,
könyveket illusztrál, és
2006-ban jelent meg elsõ katalóguskönyve,

amely beszélgetéseket
is tartalmaz. Rákoskerti kiállítása január
27-ig tekinthetõ meg.
A nagyteremben Riz
Levente polgármester
mondott ünnepi köszöntõt. Õ a reményt
emelte ki, mert kultúra

nincs remény nélkül.
„Remény, hogy az elvetett mag szárba
szökken és termõre fordul. Remény abban,
hogy eljut az emberek
szívéig. Ez az, ami a
kultúrateremtõ embert
élteti.
A kultúra maga az
élet, embereket és közösséget jelent, de gyökérzet is, mely a létezésbe köt” – hangsúlyozta a polgármester.
Az ünnepi gálamûsorban Bognár Szilvia
népdalénekes „Ének
õrzi az idõt” címû koncertjét adta elõ hattagú
zenekarával. A népdalok, balladák egy asszonyi életutat mutattak
be az egykori hagyományos, paraszti kultúra titkainak, üzenetének feltárásával.
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Katona Piroska emlékkiállítása
A Csekóban a díszlet- és jelmeztervezõ mûvész alkotásainak bemutásával ünnepelnek
 SZABÓ ANIKÓ
Csekovszky Árpád Mûvelõdési
Ház és a Diadal Úti Általános Iskola közösen
szervezett rendezvényt
a magyar kultúra napja
tiszteletére. Január 18án Katona Piroska díszlet- és jelmeztervezõ
emlékkiállítása nyílt
meg.
Dévényi Gáborné, a
mûvelõdési ház igazgatónõje és Olejnik Ilona, az iskola igazgatónõjének köszöntõit követõen Piláth Károly önkormányzati képviselõ, az oktatási és kulturális bizottság elnöke
mondott ünnepi köszöntõt. „Bár a magyar
kultúra napja nem piros betûs ünnep, 1989.
január 22. óta emlékezünk meg a Himnusz
megírásának idõpont-

A

Piláth Károly évszázados hagyományainkra emlékeztetett

jára, és különbözõ rendezvények emlékeztetnek évszázados hagyományainkra, értékeinkre” – mondta. Faltisz
Alexandra grafikusmûvész megnyitóbeszédében bevallotta, hogy
bár személyesen nem
ismerte Katona Piroskát, mûvei alapján
mégis úgy érzi, jól ismeri a mûvészt, életé-

ben barátság szövõdhetett volna köztük.
Rajzai nemcsak nagy
szakmai tudásról, a
kortörténet ismeretérõl
és harmóniáról árulkodnak, hanem azt is
felfedik, hogy Piroska
szigorú volt önmagához és munkatársaihoz, mindig a maximumot követelte. 1959-tõl,
a Magyar Filmgyártó

Vállalatnál dolgozott
jelmeztervezõként,
egészen haláláig. Filmgyári munkái és televíziós filmjeinek terveibõl kiemelkedik A beszélõ köntös, a Szerelem, A Tenkes kapitánya és A fekete város,
amely forgatását a
helyszíneken végigkísérte. Mindig igyekezett jelen lenni a forgatáson, ahol a színészek
életet leheltek ruháiba.
Keze nyomán szinte tapinthatóvá váltak a korok, hangulatok, ízek,
illatok és sorsok. A
megnyitóbeszéd után
Katona Piroska özvegye, Tarbay Ede lépett a
színpadra, aki feleségével való, tulajdonképpen XIX. századi stílusú megismerkedésének
történetét osztotta meg
a közönséggel.
A rendezvény végén

Bana Roland nyolcadikos tanuló vetítését tekinthették meg a résztvevõk, amikor is a vetítõvásznon kiderült, hogyan keltek életre Katona Piroska rajzai. Az
aulában kiállított rajzok és életnagyságú
ruhák
megtekintése
után állófogadáson vehettek részt az érdeklõdõk.

A 100 éves város – Gyergyószentmiklós
 KILI TAMÁS
100 éves város
címmel a Vigyázó
Ferenc
Mûvelõdési
Társaság
tagjainak
Gyergyószentmiklóson
bemutatott alkotásaiból, valamint Fejér
Gyula gyergyószentmiklósi fotóiból összeállított kiállítás nyílt január 12-én a Rákoshegyi Közösségi Házban. A magyar kultúra
napja alkalmából megrendezett tárlat megnyitóján Szabó Katalin
intézményigazgató bevezetõje után Riz Levente
polgármester
mondott
köszöntõt,
közremûködött a Testore vonósnégyes.
Riz Levente kifejtette,
hogy
Gyergyószentmiklós most a közös ne-

A

vezõnk, a ház mindkét
terme Rákosmente testvérvárosáról szól. A tragikus sorsú népszavazás után különösen fontos ez a kapcsolat, sokkal több energiát és odafigyelést kell fordítani a
határon túli magyar
kapcsolatainkra, az ott
élõ emberekre. Ennek
egyfajta eszköze volt,
hogy a XVII. kerületben
alkotó képzõmûvészek
tárlata, valamint Erõss
Zsolt fantasztikus kiállítása megjárja Gyergyószentmiklóst. A nepáli
Himalájában levõ Dhaulagiri 8167 méteres
csúcsát
megmászó
sportember fotókiállítása egy önkormányzati
döntés alapján, állandó
tárlatként végleg ott is
maradt az erdélyi városban.

Salamon György: Régi kút

A polgármester hozzátette: Gyergyó nem
csak az önkormányzatnak, hanem neki és Fejér Gyulának is fontos,

hiszen magánemberként mindketten rendszeresen járják Erdélyt.
Az ott élõ magyarság
kisebbségi sorsa köze-

lebb hozza egymáshoz
az embereket, sokkal
inkább figyelnek egymásra, talán kevésbé
jellemzõ az önzés, mint
idehaza. Sok mindent
kap ott az ember, amit
aztán hazahoz, és abból táplálkozik a következõ utazásig, de a
kapcsolattartás fontos
az ott élõknek is: érezzék, hogy nincsenek elhagyva, az anyaország
odafigyel rájuk.
A megnyitó alkalmat
teremtett a gyergyószentmiklósi Salamon
Ernõ Irodalmi Kör antológiájának bemutatására is, az összekötõszöveget Röthler István
kiadó-szerkesztõ,
a
verseket Kántor Judit
színésznõ mondta el.
A kiállítás február 6ig tekinthetõ meg.
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Dózsa Mûvelõdési Ház
(Pesti út 113., tel.: 256-4626)

Hírhozó

Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Ház
(Hõsök tere 9. Tel.: 256-0267)

Január 27-én, vasárnap 20 órakor: Jazz
Presso – Azuma Clan, „A nemzetközi zenei
élet magyar reprezentánsai” címû sorozat
keretében. Játszik: Fodo (billentyûs hangszerek, ütõhangszerek), Hámori Máté (gitár), Papesch Péter (basszusgitár), Mogyoró Kornél
(ütõhangszerek). Belépõ: 800 Ft.
Január 29-én 18 óra: Bergman-filmkub, Suttogások és sikolyok
(1972).
Február 5-én 18 óra: Bergman-filmkub, Jelenetek egy házasságból
(1973).
Február 8. 18 óra: Teremtés és/vagy evolúció? – Bedey Gábor szobrászmûvész gondolatébresztõ elõadása, majd beszélgetés. A belépés
díjtalan!

Rákoshegyi Közösségi Ház
(Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. Tel/fax:
258-3394)
A Vigyázó Ferenc Mûvelõdési Társaság alkotóinak 2007. decemberében Gyergyószentmiklósban, a testvérvárosban bemutatott festményanyagának itthoni kiállítása, valamint Fejér Gyula fotóinak
kiállítása február 10-ig tekinthetõ meg.
Január 27-én, vasárnap 18 órakor: dr. Kálmán Alajos vetítettképes
elõadása A gótika kifejlõdése a kelet-angliai normann székesegyházakból címmel.

Rákoscsabai Közösségi Ház
(Péceli út 222. Tel.: 256-9526)
Január 25-én, 18 órától: Juhász Sándor: A
küzdelem ára címû novelláskötetének, A
mélység ajtaja címû verseskötetének, valamint Kabai Györgyné: Ha jó tündér lehetnék
címû verseskötetének bemutatója.
Január 27-én, 18 órától: Vasárnap esti Copacabana party! Salsatanítás kezdõknek 17 órától.
Akrobatikus Rock and Roll tanfolyam január 25-tõl, gyerekeknek 3
éves kortól! Foglalkozások idõpontja: 3-4 éveseknek 16.15-17 óráig,
5-6 éves kortól 17-18 óráig. A tanfolyam díja: 4000 Ft/hó. Jamland
HIP-HOP tánciskola 6 éves kortól, január 25-tõl, minden pénteken
16.30-18 óráig. Díja: 5000 Ft/hó. Tûzzománc-tanfolyam 11 éves kortól! Díja: 5.500 Ft/fõ/hónap vagy 1.800 Ft/fõ/alkalom. Amatõr fotós, videós tanfolyam keddenként 18-19.30 óráig. díja: 10000 Ft/fõ/tanfolyam. Fogyiklub – „Együtt könnyebb”. Klubtalálkozó: minden pénteken 20-21 óráig.
Csigamese, Csigavers pályázat. Olyan pályamunkákat várunk, amik
egy csigáról, vagy a Csigaházról szólnak. Mese hossza: max. 3 gépelt
oldal, vers: max. 1 gépelt oldal. Beadási határidõ: február 20. Felhívás
a Szomszédságokhoz! A Csabaiak Csabáért Közösségfejlesztõ Program szomszédsági képviselõket keres Rákoscsaba 12 szomszédságában. Pályázati lap a Csigaházban. Pályázni lehet február 1-ig.

Gózon Gyula Kamaraszínház
(XV. utca 23. Tel.: 253-0380)
Január 28., hétfõ 10 óra: Gulliver – a budapesti Fogi Színháza elõadása.
Február 10., vasárnap 11 óra: Micimackó –
zenés mesejáték.

Január 25-én, pénteken 14-16 óra között: Ötletkuckó gyerekeknek és felnõtteknek – dekoráció kõtapétával. Részvételi díj: 200 Ft.
Január 26-án, szombaton 19-23 óráig: Nosztalgia est – Shadows Klub.
Játszik a The Shadow Hungary Band együttes, belépõdíj: 1000 Ft.
Február 1-jén, pénteken 19.30 órakor: Bokor Pál A siker neve Oscar címû, az Oscar-díj átadásának 80. születésnapja alkalmából megjelent
könyvének bemutatása kötetlen beszélgetéssel.
Február 2-án, szombaton 16-18 óráig: Kézmûves-foglalkozás – Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepe. Részvételi díj: 200 Ft.
Február 2-án, szombaton 20-24 óráig: Szombat Esti Táncparti, színvonalas élõzene. Játszik a Gesarol. Belépõdíj elõvételben: 1200 Ft, a helyszínen: 1500 Ft, klubtagoknak: 600 Ft.
Február 8-án, pénteken 14-16 óra között: Ötletkuckó – szalvétagyûrû
drótból és gyöngybõl. Klubtagsági rendszerünket a 2008-as évben is folytatjuk. A tagsági díj évi 3500 Ft/fõ.
Február 9-én, szombaton 20-01 óráig: Rock-blues Klub, Rock Farsang.
Replika-koncert 21-23 óráig, elõzenekar: Buzzheadz. Belépõ: elõvételben
1000 Ft, helyszínen: 1200 Ft.

Rákoshegyi Bartók Zeneház
(Hunyadi utca 50. www.bartokzenehaz.hu)
Január 27. 11 óra: Mozart születésnapi matiné,
Mozart-áriák és együttesek. Részletek hangzanak
el az Álruhás kertészlány, Varázsfuvola, Titus kegyelme, Don Giovanni és a Cosi fan tutte címû operákból. Belépõjegy: 800 Ft.
Január 31. 19 óra: Versenymûvek és koncertáriák. Közremûködik: Mersei
Zsolt, Nagy Béla, Farkas Nándor, Kisdomonkos Judit, Konrád György, Budai Sándor, Fülöp Zsuzsanna, Cserhalmi Ferenc, Lengyel Andrea. Belépõjegy: 1000 Ft.
Február 9. 19 óra: „Together - Együtt” koncert – Adelina Krivosheina
(USA) és Andrássy Krisztina zongorakoncertje. Közremûködik: Andrássy
Frigyes (ének). Belépõjegy: 800 Ft.

Rákoskerti Mûvelõdési Ház
(Rákoskert sugárút 66. Tel.: 257-4498)
Január 27-én, vasárnap 10 órakor: Kolompos Farsangi Mulatság. Játékos ismerkedés
a hangszerekkel, jelmezes felvonulás, táncmulatság, Kolompos meglepetés! A zenekar
tagjai: Barna György, Nagy Zoltán, Szántai Levente, Tímár Sándor,
Végh György. A jelmezben jövõ gyerekek meglepetés-ajándékot kapnak!
Január 27-én, vasárnap 17 órakor: A közelmúltban elhunyt Kossuthdíjas írónõre, Szabó Magdára emlékezünk, Piros Ildikó színmûvésznõ
személyes vallomása. A mûsorban részletek hangzanak el az Abigél,
Az ajtó, a Für Elise és a Sziluett címû mûvekbõl.
Január 27-én, vasárnap 19 órakor: Kertész Ákos: Névnap – az Ascher
Oszkár Színház elõadása felnõtteknek.
Február 9-én, szombaton 19 órakor: David Gieselmann: Kolpert Úr –
az Ascher Oszkár Színház elõadása felnõtteknek.
Új tanfolyamaink. Óperenciás Meseklub – mese-, báb-, vers-, énekfoglalkozás 3-10 éves korú gyermekeknek bábkészítéssel, február 12-tõl
minden hónap második keddjén 17-18 óráig. Elõzetes jelentkezést kérünk telefonon február 5-ig!
Baba-mama Klub: január 24. és február 7., csütörtök 10-12 óráig.
Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület: január 29-én
13.30-17 óráig.

Nemzetközi
cimbalomhangverseny
 KILI TAMÁS
Cimbalom Világszövetség nemzetközi cimbalomhangversenyt rendezett Újévi
koncert címmel január
16-án a Rákoshegyi Baptista Imaházban. A zsú-

A

Herencsár Viktória
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folásig megtelt teremben
szlovák, cseh, ukrán,
amerikai, görög és magyar zenészek szólaltatták meg a hangszereket,
közremûködött Bokor
Jutta operaénekes.
Herencsár Viktória cimbalommûvész, a Cimbalom Világszövetség elnöke köszöntötte a nagyérdemût. Összesen tizenhárom
zenemû,
klasszikus zene, népzenei és dzsesszfeldolgozások, countryzene szerepelt a repertoáron. A
rendezvényt az önkormányzat (Oktatási és
Kulturális Bizottság, Barna Andor, Fejér Gyula, dr.
Bényi Zsolt képviselõk),
valamint a Cseh Centrum és a Szlovák Kulturális Intézet támogatta.

Hajléktalan képzõmûvészek tárlata
Csoda, hogy mûvésszé tudtak válni, és azok tudtak maradni

Fohsz Tivadar alpolgármester nyitotta meg a tárlatot

 MUNKATÁRSUNKTÓL
Rákoscsabai Közösségi Ház ad otthont a hajléktalan képzõmûvészek ötödik tárlatának. A kiállítást Fohsz
Tivadar alpolgármester

A

nyitotta meg, aki köszöntõjében hangsúlyozta, hogy a fedél nélkül
élõk esetében még nagyobb a csoda, hogy mûvésszé tudtak válni, és
mûvészek tudtak maradni. Lipták György gra-

fikust idézte, akivel a tárlat megnyitás elõtt beszélgetett, hogy a mûvek
átütõ erejûek.
Horváth Csilla a Vagyunk egyesület nevében beszélt arról, hogy a
nehéz helyzetben élõk
értelmes cselekvése az
alkotás.
Köszönetet
mondott mindazoknak,
akiknek a támogatása
nélkül a kiállítás nem jöhetett volna létre.
Az ünnepélyes megnyitó után a hajléktalanok rövid mûsorát tekinthették meg a vendégek, többek között Ács
József szobrászmûvész, a
XVII. kerület díszpolgára, valamint Virág Mihály
rákoscsabai képviselõ. A
kiállítás február 1-ig látogatható.

Támogatói est a Bartók Zeneházban Telt házzal folytatódott
Alexa György üzletemberektõl kért anyagi segítséget
 KILI TAMÁS
z intézményt üzemeltetõ Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány támogatásának céljával Alexa György
országgyûlési képviselõ
üzletembereket, vállalkozókat invitált a Bartók
Zeneházba január 18-án.
A rendhagyó koncerten
Cecilia Lloyd és Bokor
Jutta, az Állami Operaház énekesei, valamint a

A

Brassimum Quintett segítségével kaphattunk
ízelítõt a ház zenei kínálatából.
Alexa György elmondta, hogy Bokor
Jutta munkájának köszönhetõen kerületünk
kulturális életének egyik
meghatározó színtere
lett a Bartók Zeneház, de
a mûködéshez további
anyagi segítségre is
szükség van. Az a célja
ennek a rendezvénynek,

Alexa György és Bokor Jutta az esten

hogy a vállalkozói szféra
megismerkedhessen a
Bartók
Zeneházzal,
programjaival, s ha lehetõségük adódik, támogassa az intézményt,
hogy rangjához méltóan,
ismert mûvészek meghívásával
folytathassa
munkáját. A Zeneház
költségeire éves szinten
hatmillió forintot biztosít
az önkormányzat, ami
sok mindenre elég volt,
sok mindenre nem –
mondta Bokor Jutta.
Közadakozásból sikerült
megszerezni egy közel
hétmillióba kerülõ versenyzongorát. A hangszernek nagyon erõteljes, szép hangja van,
már az ország híresebb
zongoramûvészei is játszottak rajta. Bokor Jutta
hangsúlyozta: amilyen
picike ez a ház, olyan kiváló mûvészek lépnek
itt fel.

a Bergman-filmklub

A klub házigazdája, Horváth Tibor beszélget a nézõkkel

 BOZSOKY TAMÁS
inden ülõhely elkelt a Dózsa Mûvelõdési Ház Mûvésztermében a január 8-i
vetítés során, amin azért
nem csodálkozhattunk,
hiszen a svéd rendezõóriás egyik leghíresebb
filmjét, A csendet vetítették. A Trilógia befejezõ filmje után Horváth
Tibor, a filmklub vezetõ-

M

je hasonló aktivitást kért
a következõ hetekben is
a nézõktõl, hiszen olyan
remekmûvek vannak
még soron, amelyeknek
dukál a telt ház. A vetítések keddenként 18
órától kezdõdnek.
Január 29. Suttogások,
sikolyok (1972, 91 perc)
Február 5. Jelenetek
egy házasságból (1973,
162 perc)
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„Sokkal nagyobb teret kéne biztosítani
a magyar zenészeknek”
Interjú Petrás Jánossal, a Kárpátia zenekar vezetõjével
Tavaly november 10-én sok
százan vettek részt Budapest
elsõ Trianon-emlékmûvének
felavatásán. Közöttük volt Petrás János dalszerzõ, énekesbasszusgitáros, a méltán népszerû Kárpátia együttes frontembere. A Rákoscsabán élõ zenésszel karácsony elõtt beszélgettünk.

 HORVÁTH TIBOR
ogyan érezte magát november 10-én a Trianon-emlékmû ünnepélyes avatásán?
– Lélekemelõ volt. Büszkeséggel tölt el, hogy abban a kerületben került erre sor, ahol élek.
Olyan példával jár elöl most a
XVII. kerület, amelyet a fõvárosi
polgármestereknek követniük
kellene, ugyanis minden kerületben van országzászló. Ezek
helyreállításával kell a ma emberének tudomására hozni,
hogy milyen módon tépték szét
hazánkat 1920-ban.
– A történelmi emlékezet igencsak megkopott Magyarországon.
A Kárpátia megalakulása mennyiben köszönhetõ ennek az elszomorító ténynek?
– Zenekarunk neve identitásés helymeghatározás egyszerre.
Nemzeti rockzenét játszunk,
amelynek a funkciója a magyarság összekovácsolása.
– Honlapjukat böngészve elképesztett, hogy mennyi koncertjük lesz 2008-ban a Kárpát-medencében.

H

– Közel száz koncertet adunk,
itt húztuk meg a határt. Sok
helyre hívnak minket. Ott persze nehezebb leszervezni egy
koncertet, ahol vörös érzelmû a
városvezetés. Szombathelyen
ennek dacára 5000 ember volt
ránk kíváncsi. Nyíregyházán
2006-ban még sikerült koncerteznünk, tavaly viszont „nem
találtak” megfelelõ dátumot az
illetékesek, illetve a hangos zenére hivatkoztak.
– 2006. június 4-én Versailles-ba
látogatott a zenekarával.
– A Hatvannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalommal tartottunk egy figyelemfelkeltõ megemlékezést. Nyolcszáz magyar
ember tartott velünk határon in-

A Kárpátia zenekart mindenhol telt ház fogadja

nen és túlról. Programunk egyik
része megemlékezésekbõl állt, a
másik koncertekbõl. Ezenkívül
rengeteg szórólapot osztogattunk szét városszerte franciáknak és turistáknak egyaránt. Az
akciónk híre még a francia kormányig is eljutott.
– A Kárpátia immáron a hatodik
nagylemezét jelentette meg 2007ben, „Istenért, Hazáért!” címmel.
Mennyiben változott a mondanivalójuk, illetve az ország az elmúlt öt
év során?
– Dalaink magukban hordozzák a testre szabott mondanivalót. Az elmúlt években egyre
több nemzettestvérünk talált
magára, erõsödött a nemzeti
identitástudat. A mostani politikai garnitúra nem a magyar érdeket szolgálja, és közel sem
biztos, hogy a jelenlegi kormány
kitölti a ciklusát. Ha valamiért
mégis így lenne, annak csak
annyi hozadéka lehet, hogy
még inkább lenullázzák magukat a koalíció pártjai. Ezzel a
„tempóval” 2010-ben a kopogtatócédulákat is bajos lesz összegyûjteniük. Hogy mennyit képes még tûrni nemzetünk, azt
nem tudom.
– Mikor lépnek fel legközelebb
Budapesten?
– Április 19-én a Körcsarnokban játszunk, de Pest megyében
korábban is meg lehet minket
tekinteni, január 25-én Dabason,
február 15-én pedig Gödöllõn
csapunk a húrok közé. Mindkét
koncert a helyi Sportcsarnokban
lesz.
– Végezetül hogyan látja a hazai
zeneipart?
– Nem jól mûködik. Sokkal
nagyobb teret kéne biztosítani a
magyar zenészeknek, elõadóknak, így a felesleges „sztárkeresõ” mûsorok is okafogyottá válnának, zenészeink pedig tisztességesen kereshetnének. Jó példa
erre Horvátország, ahol csak
horvát zenét sugároznak a rádióállomások, benntartva így a
szerzõi jogdíjak összegét a saját
hazájukban. Ehhez nálunk gyökeresen meg kéne változnia a
zenei szerkesztõk mentalitásának és ízlésének.

Hírhozó
Közgazdászt
keresünk
számviteli és számítógépes
gyakorlattal, „B” kategóriás
jogosítvánnyal budapesti
(I. kerület, Hattyú utca)
munkahelyre.
A jelentkezést fényképes
szakmai önéletrajzzal, bérmegjelöléssel a
pecuniaagora@t-online.hu
e-mailre vagy postán a
Pecuniaagora Zrt. 8901 Zalaegerszeg Pf. 19. címre kérjük.

FINOMFALATOK
KONYHÁJA
Ebéd ingyenes
házhozszállításal
(XVI., XVII.
kerületben)!
Változatos, házias
ételek,

650.-Ft/adag.
Bp. XVI., Köztársaság útja 23.

Tel.: 405-4271,
(06-30) 357-3421

SCALPEL
LASER
KLINIKA
1184 Bp. XVIII.,
Kubinyi I. u. 6. (Zalka M.)
Tel.: 292-3537, 06-30-919-5740
fax: 297-0039
Hétfõ, kedd, szerda,
csütörtök, péntek 15-19-ig
Bõrgyógyászat, bõrsebészet
bõrgyógyászati konzultáció,
szemölcs, bõrelváltozások,
tetoválások, bõrdaganatok
lézeres eltávolítása,
benõtt köröm végleges
korrekciója, rákszûrés
Egynapos sebészet,
lézersebészet
sérv-, visszér-, bütyökmûtétek,
aranyér, végbélbetegségek
konzervatív és mûtéti kezelése,
rákszûrés
Plasztikai sebészet
szemhéj-, fül-, orrplasztika,
ránctalanítás, Botox,
kollagénfeltöltés, emlõmûtétek,
zsírleszívás, hegkorrekció, lézeres
hajátültetés, bõrregeneráló kezelés
Fájdalom-klinika
Nõgyógyászat

A klinikán alkalmazott korszerû
mûtéti eljárások és érzéstelenítési
módszerek miatt betegeinket rövid
megfigyelés után hazabocsátjuk,
megrövidült sebgyógyulás és csekélyebb fájdalom mellett a gyógyulás
szakaszait otthonukban tölthetik.
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Zavadszky Gáborra emlékeztek

A TAKKO cég utánpótlást
támogató programjának
keretében a Grund FC
serdülõ csapat egy garnitúra szerelést kapott ajándékba, így a klub 1997es korosztálya tavaszi
mérkõzéseit az új sárgakék mezben játszhatja.

A két éve elhunyt sportoló mellszobránál gyertyákat gyújtottak
 KILI TAMÁS
zurkolók, ismerõsök
csendes
gyertyagyújtással emlékeztek
meg a két évvel ezelõtt
Cipruson, 31 éves korában váratlanul elhunyt
Zavadszky Gábor futballistára a Rákosmenti
Testedzõ Kör rákoscsabai sporttelepén. A válogatott, hajdan a kerületben élõ sportember
mellszobránál tartott
megemlékezésen gyertyát gyújtott Zava édesapja, özvegye, Zavadszky
Mónika és egyik gyermeke, valamint volt sporttársak, Dombrádi István,
a szobor alkotója és Virág Mihály önkormányzati képviselõ. A Rákosmenti Sportoló Gyermekekért Alapítvány elnö-

A Grund FC
új mezt kapott

S

Zavadszkyemléktorna
Január 31-én, csütörtökön az Újlak Utcai Általános Iskolában rendezik
meg a Zavadszky Gábor
labdarúgó emléktornát.

Még tart
a focitorna

ke, Szilágyi Antal elmondta, hogy az alapítványt közösen hozták
létre Gáborral, és nagy
terveik voltak. Arra gondoltak, hogy pályafutása

befejezése után majd
Gábor veszi át az RTK
vezetését. Zavadszky
Gábor halála miatt nem
kerülhetett sor annak a
szerzõdésnek az aláírá-

SZIGEL

sára sem, amelyben a
portugál Sporting Liszszabon csapata támogatta volna az ifjú kerületi
tehetségeket.

Az önkormányzat és a
XVII. kerületi Lakóhelyi
SE téli teremlabdarúgótornájának hátra lévõ
mérkõzéseit az Újlak
utcában január 26., 27.,
február 2., 3., 16., 17-én
játsszák.

III. Laborcz sakk-kupa

Vas Fém Haszonáru Kft.
1171 Budapest XVII. ker., Zrínyi u. 130.
Tel./Fax: 258-0083 Tel.: 257-9510
Tel./Fax: 349-5168 Tel.: 329-6698
Tel.: 465-0934 Tel.: 463-0935
Nyitva: H-P: 8.00–16.30, SZ.: 8.00–12.00
Honlap: szigel.hu – E-mail: szigel@axelero.hu
PROFILUNK:
zártszelvények, acél- és horganyzott csövek
szög-, lapos-, kör-, beton-, négyzet-, „I”- és „U” acélok
hegesztett betonacélhálók,
finom-, durva- és bordáslemezek
horganyzott és mûanyag bevonatú kerítésfonatok,
csirkehálók, rostaszövetek
horg.- és fekete lágyhuzalok, tüskés huzal,
huzalszegek, ácskapocs
vágó- és tisztítókorongok, elektródák, vízakna fedlap,
talicska

Telefonon történõ megrendelés esetén
házhoz szállítást vállalunk!
100.000 Ft feletti vásárlás esetén
10%-os kedvezményt biztosítunk!

Ne fáradjon, telefonáljon!

MUNKATÁRSUNKTÓL

ecember 8-án rendezték
meg a III. Laborcz Kupát
a Laborcz Ferenc Általános Iskolában. A verseny a DélKelet-Közép-Budapesti Ifjúsági Sakkverseny Sorozat –
Sakksuli Kupa 2007/2008 II.
fordulója volt. A kupa célja a
sportbaráti kapcsolatok elmélyítése, a sakkjáték népszerûsí-

D

tése, versenyzési lehetõség biztosítása a kerület amatõr és igazolt játékosai számára, felkészülési lehetõség biztosítása a
diákolimpiára volt. A versenyen elsõsorban a sakksuli versenysorozat korcsoportjaiból
indultak a gyerekek. A résztvevõk a 7 fordulós svájci rendszer, 15-15 perc órahasználattal
a FIDE rapidszabályai szerint
mérték össze tudásukat.
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Karácsonyi
tûzhalál

A legbiztonságosabb kerület Rákosmente
A gépjármûlopások száma negyvenkét százalékkal csökkent az elmúlt évben

 MUNKATÁRSUNKTÓL

 MUNKATÁRSUNKTÓL

ecember 25-én a
kerület egyik lakásában tûz ütött ki. A
helyszínre érkezõ tûzoltók a kiégett lakásban
két személy elszenesedett holttestére találtak.
A bejelentõ elmondta,
hogy a lakásban P. L. és
élettársa lakik, alkoholista életmódot folytatnak, dohányoznak és a
lakást fatüzelésû kályhával fûtik. A tûz okát
vizsgálják.

özvádas bûncselekményeink és vagyon elleni bûncselekményeink száma az elmúlt évhez képest stagnált. A lopások száma
viszont jelentõs, 25
százalékos emelkedést
mutat: 2006-ban 667,
2007-ben 838 lopást regisztráltunk. Ennél az
emelkedõ tendenciánál
figyelembe kell venni,
hogy rengeteg építkezés van kerületünkben,

D

Hírhozó

KÖZBIZTONSÁG

K

amelyek õrzésérõl a tulajdonosok nem gondoskodnak.
Közterületi szolgálatunk hatékonyságát példázza, hogy az elmúlt
évhez képes 40 százalékkal növeltük a tettenérés alapján indult büntetõeljárás-kezdeményezések számát. Ilyen
mértékû emelkedés a
szabadidõs rendõri jelenlét nélkül nem lett
volna elérhetõ.
Kapitányságunk
bûnügyi osztályának

eredményességét fémjelzi az 50% feletti nyomozáseredményességi
mutató.
Vagyon elleni bûncselekményeket 40 százalékos eredményességgel
derítettünk fel. Külön
kategóriaként mérjük a
gépjármûvekkel kapcsolatos bûncselekményeket, mely kategóriába beletartózik a gépjármûlopás, feltörés, rongálás és gépjármûrõl leszerelés is. Ebben a kategóriában a tavalyi évben

elérteket tartani tudtuk.
A
gépjármûlopások
száma 42 százalékkal
csökkent.
A betöréses lopások
száma 4 százalékos
emelkedést jelez, amely
alapján a jövõ év bûnüldözõ, felderítõ stratégiáját súlypontozzuk.
A fenti számokat és
statisztikai mutatókat
1000 lakosra levetítvén
kijelenthetjük, hogy a
XVII kerület a fõvárosi
kerületek közül a legbiztonságosabb.

Tûzkeresztben a vízkereszt

 MUNKATÁRSUNKTÓL
ízkereszt után szokták az
emberek kirakni az utcára
a karácsonyfákat, amelyeket a
Fõvárosi Közterület-fenntartó
(FKF) Zrt. elszállít. Rákoskerten
nem így történt.
Január 11-én este Hatvani Zoltán képviselõ hazafelé tartott,
amikor a Sáránd és a Sugár utca
sarkán, a parkban kidobott karácsonyfákat pillantott meg.
Mint kiderült, az FKF kukásautójáról pakolták le. Az FKF telefonon megígérte, másnap megtisztítják a területet. Ez azonban
nem történt meg, sõt egy hét

V

múlva a szeméthalom 6
sitteszsákkal lett „gazdagabb”.
Hatvani Zoltán elmondta, feljelentést tett a rendõrségen, de
nyomozás nem indult, mert a
szemetelés önkormányzati hatáskörbe tartozik. A rendõrség
azt ígérte, hogy ha újra látják a
szemetelõket, és hívják õket, az
elkövetõket helyszíni bírsággal
sújtják majd. Hatvani Zoltán a
megdöbbentõ esettel kapcsolatban még kiemelte, hogy a parkot nemrég tették rendbe pályázati pénzbõl, s ültették be cserjékkel, amelyek nagy része most
tönkre ment, mert a kukások
mindent széttapostak.

HIRDETÉSFELVÉTEL már
a Célpont ingatlan irodában is!
1173. Budapest, Pesti ut 156.
Tel/fax:061-2562144 Mob:0630/546-3362, celpontingatlan@gmail.com
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KÖZBIZTONSÁG

Évértékelõ a XVII. Kerületi Delta
Polgárõrség 2007-es évérõl
„Együtt a közbiztonságért, együtt mindenkiért”

TÁPLÁLKOZÁS
ÉS EGÉSZSÉG
Az INFLUENZA megelõzése
Hogyan erõsíthetjük meg az
IMMUNRENDSZERT?

Madárdombi
INGATLANIRODA
Vadkacsa u. 89.
2% közvetítési díj,
gyorsan elad, díjmentes
értékbecsléssel
házhoz megy.

Elõadás a Dózsában.
Január 29-én és
február 12-én 18-20 óráig.

www.ingatlan.com/vadkacsa89

Elõadó:
dr. Vadas Miklósné Katalin
Táplálkozási tanácsadó
Érdeklõdés: 06-30-573-8631

Ügyfélfogadás:
H–P: 10-19, Szo: 10-16
Tel.: 06-30-641-66-25,
258-66-30

Téglakémények
javítása, felújítása
 TÓTH MIRKÓ
Delta XVII. kerületi Polgárõrség eredményei a
2006-os évhez képest: a leadott szolgálatok száma 46%kal, míg a szolgálatok óraszáma 18 %-kal emelkedtek, ami
igen jelentõs. Ennek egyik
oka, hogy 2006 januárja óta
egy polgárõr szinte minden
nap iskolai szolgálatot lát el, a
másik ok az, hogy a XVII. kerületi önkormányzati képviselõknek köszönhetõen szolgálatba állíthattunk egy új szolgálati gépjármûvet, amelynek
köszönhetõen egy idõben
akár két autóval, nagyobb lefedettséggel folytathatjuk a
járõrözést. A XVII. kerületi
polgárõrök 2007-ben összesen
37 fõvel, 5857 órát töltöttek el
szolgálatban, ebbõl 525 órát a
rendõrséggel közösen leadott
szolgálatok tettek ki. A polgárõrök általában a hét végén,
de nem egyszer hétköznap is
járõröztek. A tavalyi évben a
járõrszolgálatok alatt összesen
105 alkalommal történt valamilyen rendkívüli esemény. 2

A

eltûnt személyt találtak meg
és összesen 21 (!) bûnözõt fogtak el.
Ezek közül 2 alkalommal a
kerületi TOP10-es körözési listán szereplõ bûnözõ elfogásában vettek részt, amibõl az
egyik a TOP1-es volt! Ezen kívül több alkalommal rendezvényt biztosítottak, közép- és
általános iskolák környékén
vigyáztak a gyermekekre, forgalomtereléssel és helyszínbiztosítással segítették a rendõrség munkáját baleseteknél,
és mindig vigyáznak a mentõk és tûzoltók gépjármûveire
és felszereléseire különösen az
ominózus „Árpád hídi lopást”
követõen, ahol egy tûzoltóautót loptak el ismeretlen tettesek és fosztották ki teljesen.
Polgárõrségünk több alkalommal is részt vett részt budapesti akciókban, illetve a
„Mátrix Police” elnevezésû
akciókban – amely körözött
gépjármûvek felderítésére irányult. Tavaly tavasszal kerületünkben is megrendeztek
egy 2 napos „Mátrix Police”
akciót, ahol a kerületi rendõrséggel és más polgárõr egyesületek részvételével, rendszám-azonosító berendezéssel
több esetben is találtak körözött gépkocsit. A Hírhozóban
rendszeresen olvashattak cikkeket munkánkról, eseményeinkrõl, s a tagtoborzó felhívásnak köszönhetõen a tavalyi
évben - hosszú idõ után újra jelentõs számú érdeklõdõbõl
már többen próbaidõs polgárõrként jönnek ki velünk szolgálatokba.

Bádogos- és
tetôfedômunkák
5 ÉV
GARANCIÁVAL!
Telefon:
SPERGEL LAJOS
06-20-470-0441

FARMGÉP-CSAVARHÁZ KFT. Oktatási üzletág
H-1172 Budapest, Gyöngytyúk u. 86-88.
E-mail: csavarhaz@t-online.hu
MK nysz: 13-0141-07. Akkr. sz.: AL 1531

A XVII. kerületben mûködõ iskolánkban az alábbi szakmákat tanulhatja:

Zöldség-gyümölcs eladó - Bútor és lakástextil eladó - Mûszaki cikk eladó Ruházati eladó - Kereskedõ, boltvezetõ - stb.
Bõvebb információ: www.csavarhaz.hu weboldalon. Telefon 06-20-970-15-00

REISSER-mintabolt
Minõségi csavarok,
Kötõelemek, szerszámok.
Nyitva:
H-P: 8-17, SZ: 8-12
1172 Budapest, Gyöngytyúk u. 33.
Tel/fax: 257-8156
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HIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, FALBONTÁS NÉLKÜLI
SZAKSZERÛ GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN ISTVÁN
TEL: 06-20 317-0843
FESTÉS, mázolás, tapétázás gyakorlott szakemberekkel. Három év garancia! Tel: 06-30-9426150, 258-4732
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás! Lépcsõházfestés, takarítás is! Árengedmény 10 %. Megbízható szakembertõl. Tel: 256-6322, 06-30-4172435
FESTÉS, MÁZOLÁS, tapétázás 10% kedvezménnyel, garanciával. Magánszemélyeknek és
cégeknek egyaránt. Tel: 256-4425, 06-20 9947726 Tisztaság, pontosság!
KÕMÛVESMUNKÁT, burkolást, szobafestést, mázolást, tapétázást, dryvitozást vállalunk. Tel: 0620-541-3761
TETÕK, TETÕTEREK! Tapasztalt ácsaink azonnali
kezdéssel vállalják új tetõk készítését, régi tetõk
komplett cseréjét, tetõtér-beépítést. Tel: 06-30655-2570 web: www.nevadahouse.hu
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA, NORDMENDE,
VESTEL, DUAL, SCHNEIDER). Tel: 06-20 5423529, 06-20 410-6393
KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS emelõhátfalas autóval, megbízható rakodókkal. Lomtalanítás, irattárrendezés, épületen belüli anyagmozgatás.
Rendezvénysátrak, konyhasátrak, színpad bérbeadása. Tel: 06-30-631-6968, 257-7510
TEKINTSE MEG az interneten a google-ban: Louis
Galéria. Õ már bizonyított. Készpénzért vásárolunk arany ékszereket (grammját 1800-3000 Ftig), ezüst evõeszközt (hiányosat is), festményeket, bútort, hagyatékot. Louis Galéria II. Margit
krt. 51-53. 316-3651, VII. Wesselényi u. 19. 3179938
AEGON és bármilyen hitel közvetítése, biztosítási
tanácsadás, ügyintézés. Gyors szerzõdéskötés
garantálva. Keresse Szekeresné Ildit a kerületben.
Tel: 06-30-200-8253, 257-8736
AKCIÓS NÉMET REDÕNY, reluxa, mobil szúnyogháló, napellenzõ, roletta és egyéb árnyékolástechnika extra kivitelben. Tel: 06-30-213-7118,
630-2184
REDÕNY, RELUXA, szalagfüggöny, napellenzõ,
roletta, szúnyogháló-készítés rövid határidõre a
Nemeskéri Árnyékolástechnikától. Szalagfüggöny-tisztítás is! Tel: 257-1875, 06-20-9719-201
VÁLLALUNK KÉZI FÖLDMUNKÁT-LOMTALANÍTÁST, kertészeti-növényvédelmi munkát. Tel/fax:
257-2548
ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS vállal konyhabútor,
tetõtéri bútorok készítését. Gyors, pontos, megbízható munka! Tel: 06-20-363-2228, 258-3100
FOGSOROK KÉSZÍTÉSE, javítása, szükség esetén
háznál is. Tel: 06-30-314-22-26.
AEGON vagy bármilyen hitel közvetítése - biztosítási tanácsadással, szerzõdéskötéssel. Élet- és
vagyonbiztosítás kötése. Kerületi képviselõ:
Juhászné Erika Tel: 06-30-358-3886, 258-2132

ÁLLÁS
RÉSZMUNKAIDÕBEN végzendõ adminisztratív
jellegû munkára keresünk középfokú végzettségû
munkatársat, számítógépes ismeretekkel, XVII.
kerületi munkahelyre. Tel: 06-20-397-5652
SZERZÕDÉSES ÁLLÁSHELYRE azonnali belépéssel óvónõt alkalmaznék. Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet: 06-20-39-37-201
X. KERÜLETI KFT. keres nõi munkatársat irodai
munkára. Bérezés megegyezés szerint. Tel: 0620-945-2808, 262-1679

Apróhirdetés
AEGON Magyarország Zrt. biztosítóhoz üzletkötõket és hitelközvetítõket keresek.
ÁTKÉPZÉSI LEHETÕSÉG adott, garantált jutalék
megbeszélés szerint. Alapfeltétel: érettségi. BOI
képesítés elõnyt jelent. Érdeklõdni: Szántó
Tamásné 06-30-999-2753
TELEFONOS ÜGYINTÉZÕT, idõpont-egyeztetõt
keresek napi néhány órás elfoglaltsággal. Kerületiek elõnyben! Bérezés megegyezés szerint. Érdeklõdni: Szántó Tamásné 06-30-999-2753,
256-5052

INGATLAN
CÉLPONT INGATLAN iroda segít önnek gyorsan
hitelhez jutni! Még BAR-listásoknak is! Tel: 0620-980-5773
CÉLPONT INGATLAN iroda vállalja albérletek, panellakások gyors kiközvetítését! Tel: 06-20-9805773
XVII.RÁKOSCSABÁN eladó 502 m2-es telek 9
millió forintos irányáron! Tel: 06-20-980-5773
XVII. RÁKOSLIGETEN 584 m2-es telken 53 m2es családiház.Iá:16 millió Tel: 06-20-980-5773
XVII. RÁKOSCSABÁN 80nm parasztház 556nm
telken eladó! Iá.17,7millió Tel: 06-20-980-5773
KIADÓ Rákoscsaba-Újtelepen 50 m2-es, egy
szoba összkomfortos, külön bejáratú, független
házrész, kertkapcsolattal. Tel: 257-7825, 06-30255-7660
KIADÓ 1+2 félszobás lakás a Kaszáló utcai lakótelepen. Tel: 06-30-601-2294
KIADÓ HÁZRÉSZ! Külön bejáratú, két szoba összkomfortos, kertkapcsolatos családi házrész kiadó
február 1-tõl Rákoscsaba-Újtelepen. Irányár:
65.000 Ft + rezsi. Tel: 06-30-463-3235
ELADÓ másfél szobás, klímás, parkettás lakás a
Ferihegyi úton a parkkal szemben. Tel: 06-20418-5154
XVII. ker. Kaszáló LTP-n 2. emeleti 74 m2-es,
2+2 félszobás, panorámás, étkezõs, erkélyes
öröklakás 12,2 M Ft-ért és egy nagygarázs 2,5 M
Ft-ért eladó. Tel: 06-30-987-0001
PÉCELEN csendes utcában 110 m2-es, önálló,
kétszintes családi ház 1080 m2-es panorámás
telken 26,5 M Ft-ért eladó. Tel: 06-30-952-2487
RÁKOSKERTEN 150 nöl-es építési telek felújított
kis házzal eladó. Aszfaltút, összközmû, építési engedély van. Csendes helyen. 14,8 millió Ft. Tel:
06-30-382-3287. Ingatlanosok kíméljenek.

HAPPY HOUSE Ingatlaniroda Bp. XVII.
PESTI ÚT 128. Tel: 06-20-388-7217,
06-30-978-1144 TELJES KÖRÛ
INGYENES HITELÜGYINTÉZÉSSEL
www.hhingatlan.hu
PÉCELEN újépítésû 65 m2-es, 2 szintes, duplakomfortos sorházi lakások, 45 m2-es telekkel,
kocsibeállóval. 2 + 1 fél szobás. Járólap, parketta
kiválasztható. Várható befejezés: 2008. 07.
Szoc.pol, hitel felvehetõ. Ár: 17,9 M Ft. Tel: 0620-388-7217
PÉCELEN újépítésû 73 m2-es, 2 szintes, dupla
komfortos sorházi lakás 160 m2-es telekkel, kocsibeállóval, 1+ 3 fél szobás, járólap, parketta kiválasztható. Várható befejezés 2008. 07.
Szoc.pol, hitel felvehetõ. Ár: 18,9 M Ft. Tel: 0620-388-7217
XVII. Helikopter lakóparkban újépítésû 60 m2-es,
földszintes, 1+2 fél szobás lakás. Járólap, parketta kiválasztható. Várható befejezés 2008. 05.
Szoc.pol, hitel felvehetõ. Ár: 18,9 M Ft. Tel: 0620-388-7217

XVII. Strázsahegyen épülõ ikerház, kb. 2008.
márciusi átadással. Pince: garázs. Lakótér: 96
m2, telek kb. 220 m2. Földszint: elõszoba, konyha, nappali, terasz. Emeleten: 3 hálószoba, fürdõszoba. Szoc.pol, hitel felvehetõ. Kulcsrakész.
Irányár: 25,3 M Ft. Tel: 06-20-388-7217
XVII. Rákoskerten újépítésû ikerfél 100 nöl telekkel, 97 m2 nettó területû egyszintes, 3 szobás: 13
m2, 12 m2, 8 m2, amerikai konyhás 30 m2 nappalival, fürdõszoba sarokkáddal, wc, 15 m2 garázzsal. Kulcsrakészen, azonnal költözhetõ.
Irányár: 29 M Ft. Tel: 06-20-388-7217
XVII. Újlak utcában négyemeletes házban szépen
felújított 27 m2-es, egyszobás, kis rezsijû öröklakás eladó. Irányár: 7,95 M Ft. Tel: 06-30-9781144, 06-20-452-3389
XVII. Pesti úton négyemeletes házban 37 m2-es,
egyszobás, erkélyes, parkra nézõ, jó állapotú
öröklakás eladó. Irányár: 8,5 M Ft. Tel: 06-30978-1144, 06-20-452-3389
XVII. Keresztúron liftes ház 3. emeletén 45 m2es, másfél szobás közepes állapotú öröklakás eladó. Irányár: 8,9 M Ft. Tel: 06-30-978-1144
XVII. Földmûves utcában, négyemeletes ház 1.
emeletén másfél szobás, jó állapotú, tehermentes, üres, akár azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó. Irányár: 9,2 M Ft. Tel: 06-20-388-7217
XVII. Kaszáló utcában 54 m2-es, 2 szobás, erkélyes, étkezõs, csendes parkra nézõ, felújított
öröklakás eladó. Ár: 10,1 M Ft. Tel: 06-20-4523389, 06-30-978-1144
XVII. Újlak utcában, négyemeletes ház 2. emeletén 55 m2-es, 1 + 2 fél szobás, erkélyes öröklakás eladó. Irányár: 10,5 M Ft. Tel: 06-20-4523389, 06-30-978-1144
XVII. Pesti úton négyemeletes panelházra 2001ben ráépített, belsõ kétszintes, tetõtéri téglaépítésû öröklakás. 51/49 m2-es, 1+2 fél szobás, szép
állapotú. Irányár: 10,9 M Ft. Tel: 06-30-9781144, 06-20-388-7217
XVII. Ferihegyi úton, négyemeletes ház 1. emeletén 58 m2-es, 1 + 2 fél szobás, étkezõs, erkélyes
öröklakás eladó. Irányár: 10,9 M Ft. Tel: 06-30978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Keresztúr központnál 2. emeleti 67 m2-es,
nagyerkélyes, 2 és fél szobás, jó állapotú öröklakás eladó. Irányár: 11,3 M Ft. Tel: 06-30-9781144, 06-20-388-7217
XVII. Újlak utcában 73 m2-es, 1 + 3 fél szobás,
gardróbos, felújított, szép öröklakás eladó. Irányár: 11,9 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-3887217
XVII. Kaszáló utcánál 1. emeleten 74 m2-es, 2
egész + 2 fél szobás, erkélyes, szép öröklakás eladó. Irányár: 12,8 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 0620-388-7217
XVII. Akácvirág utcánál lévõ Teraszos Házakban
1. emeleti 61 m2-es, 1 + 2 fél szobás, tömbfûtéses öröklakás 18 m2-es terasszal. Irányár: 12,9
M Ft. Tel: 06-20-452-3389, 06-30-978-1144
XVII. Kaszáló utcában négyemeletes ház 3. emeletén igényesen felújított 73 m2-es, 2 egész + 2
fél szobás, loggiás öröklakás. Akár azonnal költözhetõ. A lakás 17 m2-es garázzsal együtt eladó.
Ár: 16 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-3887217

HAPPY HOUSE Ingatlaniroda széles ügyfélköre részére keres XVII. kerületi ingatlanokat. 2,5 % sikerdíjért vállaljuk a
közvetítést. XVII. Pesti út 128. Tel: 0620-388-7217, 06-30-978-1144. Fényképes ajánlataink: www.hhingatlan.hu

Hírhozó
INGATLANÁT ELADNÁ, BÉRBEADNÁ? Segít Önnek a Lõrincz Ingatlan, Bp. XVIII. Petõfi utca 3/a
(Szarvascsárda térnél) Tel: 291-2477, 06-70512-5730. Díjmentes helyszíni felmérés, teljes
körû szolgáltatás, ügyvédi háttér, díjmentes hitelügyintézés. Honlapunk: www.lorinczingatlan.hu
XVII. Rákoshegyen csendes utcában eladó felújított kivülrõl hõszigetelt 85 nm-es 3 szobás, de jelenleg 3,5 szobásra átalakított ikerház garázzsal,
mely kétbejáratos kétgenerációnak is kitûnõ. IÁ:
19,5 M Érd: 06-70-512-57-30
HANGULATOS KIS HÁZ! XVII. Rákosligeten eladó
400 m2-es telken 48 m2-es 1+2 félszobás teljesen átépített, felújított bõvíthetõ cirkófûtéses ikerház. Ár 13 M Ft Érd: 06-70-512-5730
EGY JÓ AJÁNLAT! XVII. Rákoshegy villanegyedében 350 m2 telken 120 m2-es 3+2 félszobás felújított ikerház eladó. Ár: 22 M Ft Érd: 06-70- 5125730
KÉTGENERÁCIÓNAK IS KIVÁLÓ! XVII.
Rákoshegyen 723 m2-es telken jó állapotú 90
m2-es 3 szobás kétlakásos családi ház eladó. A
két lakás egybe is nyitható IÁ: Érd: 06-70-5125730
XVII. Akadémia telepen eladó 561 m2-es telken
önálló egyszintes betonfödémes 120 m2-es 3+2
félszobás családi ház. Cserélhetõ 1,5 szobás lakásra a XVII. kerületben. Ár: 22,5 M Ft. Érd: 0670-512-5730
XVII. Rákosligeten a számozott utcáknál eladó
574 m2 telken 140 m2-es 4+2 félszobás önálló
családi ház garázzsal. IÁ: 28 M Ft Érd: 06-70512-5730
EGY JÓ AJÁNLAT! XVII. Rákoscsabán 150-nöl
telken jó állapotú 84 m2-es, 2,5 szobás, önálló
családi ház eladó, vagy 2 szobás újszerû téglaépítésû lakásra cserélhetõ IÁ: 17,9 M Ft Érd: 06-70512-5730
KITÛNÕ AJÁNLAT! XVII. Rákosligeten a számozott utcákban eladó 150 m2 lekerített telken lévõ,
120 m2-es, jó állapotú, 3,5 szobás tetõtér-beépítéses, cirkófûtéses ikerház. IÁ: 24 M Ft Érd: 0670-512-5730

OKTATÁS
KORREPETÁLÁST VÁLLALOK. Tel: 257-7636, 0620-530-2670
ANGOL, FRANCIA, OROSZ nyelvbõl tanítás általános, szakmai (kereskedelmi, külkereskedelmi,
gazdasági), nyelvvizsgára felkészítés kezdõtõl a
felsõfokig. Tel: 06-30-593-8004
MATEMATIKAKORREPETÁLÁST vállal fõiskolai
tanár általános és középiskolások részére. Tel:
258-7737, 06-20-562-1279
MATEMATIKAOKTATÁS 5-8. osztályig a XVII. kerületben. Tel: 06-30-484-2830
MATEMATIKATANÁR általános és középiskolás
tanulók matematikakorrepetálását vállalja. Tel:
06-20-598-19-15

EGYÉB
JÓ ÁLLAPOTÚ fodrászbútor, két munkaszékkel
70.000 Ft-ért eladó. Tel: 06-20-494-0740
ELADÓ 1998-AS, SÉRÜLÉSMENTES SUZUKI
SWIFT 1.3 GLS, limitált széria. Megtett km:
110.000 km. Extrák: sportülések, centrálzár,
elektromos ablakemelõ, tükörállítás, fényszóróállítás, központi zár, CD-s rádió, 5 sebességes,
kvarcóra, alufelnik, szervokormány, törzskönyv,
szervizkönyv. Irányár: 650.000 Ft. Telefon:
06-20-924-2090

HÍRHOZÓ · Fõszerkesztõ: Torkos Matild. Olvasószerkesztõ: Varga Orsolya. Mûvészeti vezetõ: Bozsoky Tamás. Szerkesztõségvezetõ: Horváth Tibor Munkatársak: Kili Tamás, Szabó Anikó. Kiadja a lapalapító tulajdonos Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata megbízásából a Patriot Bt. · Felelõs kiadó a kiadó
vezetõje · Szerkesztõség: 1173 Budapest, Egészségház utca 3. II. emelet 209. Tel./fax: 257-9589. E-mail: hirhozo@chello.hu Nyomtatás: Magyar Hivatalos
Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató· Terjeszti a Feibra · Megjelenik 35.000 példányban

2008. JANUÁR 24.

Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Megfejtéseiket nyílt postai levelezõlapon várjuk szerkesztõségünk címére: 1173
Egészségház utca 3. Beküldési határidõ: február 5. A helyes
megfejtést beküldõk között három darab ezer forint értékû
könyvutalványt sorsolunk ki. A nyertesek nevét következõ
lapszámunkban közöljük, nyereményüket telefonon (telefon-

KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS
sóder-, termõföldbeszerzéssel.
Tel: 257-7117,
06-30-941-5225

KLASSZIKUS ÉS RUSZTIKUS

HOLLAND BÚTOROK
nagy választékban,
mindig más készlettel.
1173 Budapest,
Strázsahegyi dûlõ u. 7.

(Pesti út 237. Cégek háza)
T.: 06-20-576-0868 • Nyitva: H-P: 10-18, Sz-V: 9-14.
www.klasszbutor.hu

Folyamatos AKCIÓK!!!
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SZABADIDÕ

szám: 257-9589) történõ egyeztetés után szerkesztõségünkben
vehetik át. Elõzõ számunk rejtvényének helyes megfejtései:
Szerinted is csak azt várja odalent, hogy a sült galamb belerepüljön a szájába? Nyertes olvasóink: Tóth Györgyi, 1173
Pesti út 87.; Márta Gyöngyi, 1171 Lajosház utca 39.; Csipke
Sándor, 1173 Ferihegyi út 82. I/a. Gratulálunk!

AUTÓÜVEG
eladás-beszerelés
SZÉLVÉDÕJAVÍTÁS
1171. Budapest, Péceli út 124.
tel.: 257-9910, 06/20/971-3499

GALLYAZÁS,
FAKIVÁGÁS,
SZIKLAKERT−,
PARKÉPÍTÉS,
FÜVESÍTÉS

a gondja???

Mi megoldjuk!
Hívjon, jövünk!
Tel./fax: (06-1) 258-1973
Mobil: (06-20) 932-0606

Gerendõ Géza
kertésztechnikus

1171 Budapest,
Rákoscsaba utca 20.

LIBERTAS FÖLDMÉRÕ BT.

FÖLDMÉRÉS,
ÉPÜLETFELTÜNTETÉS,
TELEKFELMÉRÉS, -MEGOSZTÁS,
KITÛZÉS
1172 Rákosliget, VII. u. 39.
T.: 258-0137, 06-20-544-0740

ÉPÜLET
TERVEZÉS
INGATLAN
SZAKÉRTÉS
HOME ( center
ÉPÍTÉSI KÖZPONT
Bp. XVII. Pesti út 237. sz. A/1. iroda
(a földszinten)
T/F.: 257-5042, ill. (06-30) 9428-394

Tomcsik József
építészmérnök,
igazságügyi
ingatlanforgalmi szakértõ

www.tomcsik.hu
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Hírhozó

HIRDETÉS

1

Swift 1.3 GC 5 ajtós AC modell vásárlása, 10%
önrész és 120 hónap futamidõ esetén, az 136. hónapban. A törlesztõrészlet a 37-120. hónap között 27 982 Ft/hó. THM: 3,57%, CHFalapú, változó kamatozású hitel.
2
SX4 1.5 GC modell vásárlása, 10% önrész és
120 hónap futamidõ esetén, az 1-36. hónapban. A törlesztõrészlet a 37-120. hónap között
31 026 Ft/hó. THM: 3,78%, CHF-alapú, változó kamatozású hitel.
3
Ignis 1.3 GLX modell vásárlása, 10% önrész
és 120 hónap futamidõ esetén, az 1-36. hónapban. A törlesztõrészlet a 37-120. hónap
között 26 681 Ft/hó. THM: 2,67%, CHF-alapú,
változó kamatozású hitel.
Ajánlataink 2008. január 2-tõl január 31-ig, illetve az akciós
készlet erejéig érvényesek. További részletekrõl érdeklõdjön
márkakereskedésünkben. A különbözõ akciók nem vonhatóak össze és nem válthatóak készpénzre. A fotók illusztrációk. Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 6,1-6,9 l/100 km;
CO2-kibocsátás: 122-170 g/km.

