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A X VI I . ker ület önkormányzatának lapja

XVIII. évfolyam 3. szám

Határozott fellépés a rákoshegyiek mellett
Alkotmánybírósági beadvány és per az önkormányzat támogatásával
!TORKOS MATILD
képviselõ-testület
legutóbbi ülésén Riz
Levente polgármester elõterjesztésére három határozatot fogadott el egyhangúlag, amelyek célja,
hogy végre megszabaduljunk a Rákoshegy közelében fekvõ repülõtér okozta elviselhetetlen zajterheléstõl, a le- és felszálló gépek egészségkárosító veszélyes gázkibocsátásától.
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Folytatás a 6. oldalon >

Orbán Viktor
Rákosmentére
látogat

Biztonsági szolgálat a Garzonházakban

Március 9.:
népszavazás

Hamarosan térfigyelõ kamerák is pásztázzák majd a környéket

ásfél év jogi hercehurca után sikerült
elérni, hogy a polgárok
ügydöntõ népszavazást
tarthassanak. Március 9én nem csak a vizitdíj, a
kórházi napidíj és a tandíj
eltörlésére szavazhatunk
igennel, hanem a demokrácia megõrzésére is.
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Tudnivalók a 7. oldalon

Tisztelt Olvasóink!
Orbán Viktorral, a Fidesz
elnökével február 28-án
délután 6 órakor az Újlak utcai iskola tornatermében találkozhatnak a
kerület polgárai.
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Február 15-tõl a Pesti út 27. és 29. szám alatt található tízemeletes Garzonházak és közvetlen
környékük rendjét az Escort Védelmi Szolgálat Kft. emberei vigyázzák folyamatosan. Riz
Levente polgármester a védelmi szolgálat mûködésétõl elsõsorban azt várja, hogy radikálisan
csökken majd a különbözõ bûncselekmények száma a környéken. Cikk a 8. oldalon
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Nem támogatja a testület a forrásmegosztást 2
Tarlós István Rákosmentén
8
Interjú Pesti Imre országgyûlési képviselõvel10
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Mozgásfejlesztés az óvodában
Designkiállítás a Csigaházban
Hobo elhozta Villont Rákosmentére
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Szerkesztõségünk február végén átköltözik a
Fuchs-kastély 1. emeletére. Új címünk: 1173
Bp. Pesti út 167.
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Dobosok Farsangja a Dózsában
A L’art pour L’art Társulat poénhegyei
Tolvaly Ferenc legújabb lélekutazása
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A testület nem támogatta a fõvárosi forrásmegosztást
A rossz törvény miatt idén ismét csökken a XVII. kerület részesedésének aránya

! TORKOS MATILD
polgármesteri elõterjesztés szerint a
megosztott forrásokból
kerületünket 5 milliárd
747 millió 203 ezer forint
illeti meg. Ebbõl a települési üzemeltetési normatíva 67 millió 920 ezer forint, az átengedett személyi jövedelemadó 359
millió 65 ezer forint, az
üdülõhelyi feladatokhoz
kapcsolódó normatív
hozzájárulás 73 millió 310
ezer forint, az idegenforgalmi adó 36 millió 655
ezer forint, az iparûzési
adó 5 milliárd 272 millió
651 ezer forint, a luxusadó 4 millió 229 ezer forint. Az adóerõ-képesség
számításából a jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolásából a kerületre jutó korrekció: –66 millió 627 ezer
forint.
Riz Levente polgármester elmondta, hogy a 2006
végén meghozott törvény óta a kerület folyamatosan rosszul jár,
Rákosmentének évrõlévre csökken a részesedése a kerületek között elosztható forrásokból, a
zuhanásnak csak egy 5
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Felhívta a figyelmet arra
is, hogy a Külsõ Kerületek Szövetségében többször terítéken volt a téma,
velük kellene közösen
kezdeményezni a törvény korrekcióját.
Riz Levente erre válaszként elmondta, szomorúnak tartja, hogy ezt
a kerületnek rossz törvényt Alexa György kerületi országgyûlési képviselõ 2006-ban megszavazta. A polgármester
magáról elmondta: 2006ban a Külsõ Kerületek
Szövetségének ülésén
egyedül õ nem támogatta
a forrásmegosztási törvény tervezetét. Akkor
javasolta: a forrásmegosztásnál legyen szempont a földutak aránya,
amely nálunk a legtöbb a
fõvárosi kerületek között.
Ezt nem támogatták a
szocialista–szabad de-

mokrata polgármesterek,
képviselõk. Riz Levente
hozzáfûzte: kezdeményezte Demszky Gábornál
és helyettesénél, IkvaiSzabó Imrénél, hogy kérjék
a törvény átfogó felülvizsgálatát.
Riz Levente elmondta,
hogy kerületünk becsületesen járt el az ingatlankataszteri adatok közlése során. Leszögezte: a
jövõben sem lesz hajlandó az önkormányzat
kozmetikázni az adatokat, és ebben teljes az
egyetértés a testületben.
A törvény rossz, azon
kell változtatni.
Hoffmann Attila (MSZP)
volt polgármester elmondta, hogy abban
mindig teljes egyetértés
volt a képviselõ-testületben, hogy közösen lépjenek fel az igazságos forrásmegosztás érdekében.

Soha nem volt igazságos
a forrásmegosztás.
Oláh László (SZDSZ) is
azt hangsúlyozta, hogy a
jelenlegi törvény nem veszi figyelembe a kerületünk fejlesztési igényeit
Fachet Gergõ (Itthon
százalékos korlát szab
Rákosmentén Egyesület)
határt, amely kimondja:
arra hívta fel a figyelmet,
az elõzõ évhez képest
hogy sem a 7 százalékos
csak 5 százalékkal lehet
inflációra, sem pedig a
kevesebb a kerületnek jákötelezõen ellátandó felró juttatás.
adatainkra nincs tekintetÍgy a forrásmegosztás,
tel a forrásmegosztási
kerületünk központi berendelettervezet.
vételének
drasztikus
A vita lezárása elõtt
csökkenése a mûködteaz MSZP- és az SZDSZtést veszélyezteti. Ezért a
frakció szünetet kért és
polgármester a törvény
közös tanácskozásuk
sürgõs módosítását kezután az ellenzéki képvideményezi.
selõkkel együtt egyhanKiss Lajos, az MSZPgú szavazással elfogadfrakció vezetõje elmondták a polgármester elõta, hogy Alexa György
terjesztését. Eszerint ke(MSZP) országgyûlési
rületünk képviselõ-tesképviselõ hajlandó a partülete a fõváros rendelament elé vinni az ügyet.
lettervezetét nem támogatja, mert hosszú távon negatívan hat a kerület felzárkózására és
fejlõdésére.
A testület ezek mellett
egyhangú szavazással
elõzetes kötelezettséget
vállalt arra, hogy a GKM
pályázatán közlekedésbiztonsági kerékpárút
tervezésére elnyert 3
millió forint mellé vállalt
3 millió forint saját forrás összegét további 2
millió 376 ezer forinttal
megemeli, így önrészként összesen 5.376.000
Riz Levente polgármester képviselõként a Fõvárosi Közgyûlésben is felemelte szavát a forintot biztosít a 2008.
forrásmegosztás jelenlegi gyakorlata ellen
évi költségvetésében.

Rendkívüli ülésen tárgyalta meg február 12-én a
képviselõ-testület a 2008. évre a központi költségvetésbõl a fõvárosi önkormányzatnak és a kerületeknek törvény szerint járó bevételeket megosztó
rendelettervezetét. A fõváros a törvény szerint
megkapja a 47 százalékot, az 53 százalék elosztásáról pedig a Fõvárosi Közgyûlés dönt rendeletével.
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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 – március 10. – bejelentkezés: 2533306.
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Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: március 3. Bejelentkezés:
257-5054.
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desz március 17. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati
irodában lehet.

Tanácsnokok
Alpolgármesterek
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz – március 31. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Fohsz
Tivadar – Fidesz – március 24. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás – Fi-

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. *

Ö N K O R M Á N Y Z AT

2008. FEBRUÁR 26.

3

Köztisztasági programot indít az önkormányzat
Parkgondnoki Szolgálat, Mezõri Szolgálat és Helyi Közterület-felügyeletet is létrejön
! TORKOS MATILD
testületi ülés Riz Levente beszámolójával kezdõdött, amelyben
polgármester szólt a
2008-ban tervezett közlekedési beruházásokról.
Külön beszélt a Keresztúr-Örs vezér tere közötti
buszkorridorról, amelyben szerepel a Kozma utcai csomópont tehermentesítése, az Éles sarok átépítése. Több kerületi útszakasz is átépül,
kiszélesítik a Cinkotai és
a Bakancsos úti keresztezõdést, önálló buszsáv
épül kifelé a Kis utca és a
Bakancsos utca között. A
buszsáavot mindenhol
térfigyelõ kamerával látják el, hogy az autósok ne
akadályozzák a buszok
haladását. Az élményfürdõ-építkezéssel kapcsolatban a polgármester
elmondta, hogy a beruházó Tempero Zrt.-vel
kötendõ szerzõdés tervezetét a testület elé fogja
terjeszteni jóváhagyásra.
A március 9-i vizitdíjról,
kórházi napidíjról, valamint a tandíjról szóló
népszavazással kapcsolatban mindenkit aktív
részvételre szólított fel.
Riz Levente bejelentette,
hogy február 28-án kerületünkbe látogat Orbán
Viktor, a Fidesz elnöke.
A napirend elõtti felszólalásokat Fachet Gergõ
(Itthon Rákosmentén
Egyesület), az Ügyrendi
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és Etikai Bizottság elnöke
kezdte, aki elmondta,
hogy minden képviselõ
eleget tett vagyonbevallási kötelezettségének.
Ezután Benkõ Péter
(MSZDP) a vizitdíjjal
kapcsolatosan a kormányzati tájékoztatás
alacsony színvonalára
hívta fel a figyelmet. Példaként említette a Hírhozó egyik tudósítását,
amely egy kerületi rendezvényrõl számolt be,
amelyen az Egészségbiztosítási Felügyelet munkatársa arról igyekezett
tájékoztatni az egybegyûlteket, hogy vizitdíjat
csak az orvos–beteg találkozókon kell fizetni, akkor nem, ha injekciót ad
be a nõvér, vagy átkötöz
egy sebet.
Morauszky
András
(MSZP) megdicsérte az
önkormányzat fideszes
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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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vezetésé, hogy biztonsági szolgálatot állított a
keresztúri lakótelep két
garzonházához. Azóta
rend és nyugalom van –
számolt be a képviselõ.
Horváth Tamás (Fidesz)
alpolgármester az Itthon
címû újság Kevés pénz
sok feladat címmel megjelent írást kritizálta,
amelyben „Kiss Lajos szocialista frakcióvezetõ rohamozza a jelenlegi városvezetést”. Kiss „számtalan olyan fejlesztést kér
számon a jelenlegi, másfél éve mûködõ önkormányzattól,
amelyek
megvalósítását õ maga,
illetve a 8 éven át koalícióban kormányzó MSZPSZDSZ nem tudott vagy
nem akart megvalósítani” – jelentette ki az alpolgármester. Majd számba
vette és egyenként cáfolta
Kiss Lajos állításait.

Kovács István az Itthon
Rákosmentén Egyesület
nevében elhatárolódott
az egyesület nevéhez hasonló címen megjelent
kiadványtól és bejelentette, hogy megtették a
megfelelõ lépéseket az
ügyben.
Fenke Ferenc (MIÉP) arra hívta fel a figyelmet,
hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatójának kérésére
az ÁNTSZ arra kényszeríti az orvosokat, hogy tegyenek ki a rendelõkben
vizitdíjat népszerûsítõ
plakátokat, szórólapokat.

Elmondta, hogy neki a
munkahelyén meg van
tiltva a politizálás, ezért
napirend elõtti felszólalásában kért meg mindenkit, hogy menjen el szavazni március 9-én, hogy
meghiúsítsák az egészségügyi ellátásunkat biztosító tb-kassza évi 1400
milliárd forintja elleni
rablótámadást. Fenke Ferenc leszögezte: „a vizitdíj, a kórházi napidíj, a
tandíj, a ránk szabadított
nyereségérdekelt biztosítók piacra engedése egy
csomag, amely nem más,
mint csoportosan, elõre
kitervelten, különös kegyetlenséggel, aljas indokból és nyereségvágyból a magyarokon elkövetett egészségügyi kísérlet”.
A testület zárt ülésen
hatósági ügyekben benyújtott fellebbezéseket
bírált el, majd egyhangú
szavazással módosította
a 2007. évi költségvetési
rendeletét.
Ezután módosították a
testület Szervezeti és
Mûködési szabályzatáról
szóló rendeletet, figyelembe véve a Közép-Magyarországi Regionális

H I R D E T M É N Y
A képviselõ-testület 2008. március 1-tõl 2008.
augusztus 31-ig tartó tavaszi ülésszakának
munkaterve a Polgármesteri Hivatalban és az
Ügyfélszolgálati Irodán kifüggesztésre került.
Riz Levente polgármester
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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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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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Közigazgatási Hivatal
észrevételeit is.
Soltiné Kis Katalin
(SZDSZ) határozati javaslatára, illetve az Oktatási és Kulturális Bizottság módosító javaslatára
a testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: az önkormányzat képviselõ-testülete „úgy dönt, hogy a
Magyar Köztársaság Alkotmányával összhangban elutasítja a gyûlöletkeltõ és kirekesztõ szélsõséges szervezeteket,
csoportosulásokat, amelyek ideológiává és programmá teszik az emberek közötti megkülönböztetést és szemben állnak az emberi méltóság
sérthetetlenségének
alapeszméjével”.
A testület ezután egyhangú szavazással véleményezte a Ferihegyi repülõtér zajövezet-dokumentációját, teljes egyetértés volt abban is, hogy
két kormányrendelet alkotmánybírósági normakontrollját kérjék a rákoshegyieket törvénysértõ
módon sújtó zajterhelés
megszüntetése végett,
ugyancsak egyhangú támogatással döntött a testület arról is, hogy egy
rákoshegyi polgár precedens értékû birtokháborítás megszüntetési iránti
pert indítson az önkormányzat anyagi támogatásával a repülõtér ellen.
(További részletek a 6. oldalon.)
A testület egyhangú
támogatással döntött a
Bulyovszky u. 22. alatti
családi ház 2/8-a arányú
önkormányzati tulajdo-

F

nú hányadának értékesítésérõl.
Újabb testvérvárosi
kapcsolat kialakítására is
sor kerül, ezúttal a lengyelországi Krosno-i Járással - azon belül elsõsorban gyógyüdülõjérõl
nevezetes Rymanówval -

Fenke Ferenc

ugyancsak egyhangú
testületi támogatással.
A testvérvárosi kapcsolat létrehozásának elsõdleges célja a lengyel
és a magyar nép történelmi múltban gyökerezõ
barátságának életben tartása, egymás jobb megismerése.
Az együttmûködést
Jan Juszczak, a Krosno-i
Járás közigazgatási vezetõje kezdeményezte a
Lengyel Kisebbségi Önkormányzatunknál.
A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy
vegye fel a kapcsolatot
Krosno-i Járás elöljárójával és folytassa le vele a
tárgyalást a Testvérvárosi Együttmûködési Szerzõdés tervezetérõl, valamint felkérte a polgármestert, hogy II. János Pál
pápa szobrának felavatására hívja meg Ryma-
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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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nów város és a Krosno-i
Járás vezetõit. (II. János
Pál pápa szobrának felavatására elõreláthatóan
– a Magyar-Lengyel Barátság Hetének alkalmából – március 29-én kerül
sor Rákoshegyen.)
Dombóvári Csaba alpolgármester elõterjesztésére kerületünkben is megrendezik az „Árny alatt.
Interaktív kalandozás a
sötétben” címû kiállítást
a Gregor József Általános Iskola VIII. utcai,
használaton kívüli épületében. A tárlat lehetõséget biztosít, hogy a látó
ember megtapasztalja
azt a helyzetet, amit a vakok nap, mint nap átélnek. A kiállítás szervezõi
a látogatókat különféle
élethelyzetek elé állítják –
mindezt teljes sötétben –,
amelyek során személyesen átélhetik a vak emberek érzéseit, megérthetik
viselkedésüket. Az önkormányzat 3,7 millió forintot biztosít a rendezvény lebonyolítására.
Ugyancsak egyhangú
szavazással döntöttek a
2008/2009-es tanévben
indítható óvodai csoportok, iskolákban indítható
osztályok és napközis
csoportok számáról, valamint a maximális csoport- és osztálylétszámtól való eltérés engedélyezésérõl. (A döntés értelmében az önkormányzat általános iskoláiban
az 1-4. évfolyamokra
meghatározott 26 fõs, az
5-8. évfolyamokra meghatározott 30 fõs, a gimnáziumok 9-13. évfolyamára meghatározott
35 fõs maximális lét-

számtól eltérést nem engedélyezett a testület.)
A testület elvi döntést
hozott a X. és XVI. kerülettel közösen felállítandó Mezei Õrszolgálat létrehozásáról.
Egyhangú szavazással
döntöttek az 1848-as
Honvédsírok emlékhely
felújításáról, amelynek a
március 15-i ünnepségre
el kell készülnie. A testület az emlékhely felújítására 3 millió forintot biztosított.
Elvi döntés született a
kerületi Közterület-felügyelet létrehozásáról,
valamint jóváhagyták a
képviselõk a Rákosmente Kft. Felügyelõ Bizottságának ügyrendjét.
Sürgõsségi javaslatra
született döntés a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására, és fedezetet biztosítottak a sajátos nevelési

Benkõ Péter

igényû gyermekek integrált ellátásához.
A testület a jobb színvonalú nyári táboroztatás, illetve üdültetés feltételeinek megteremtése
érdekében Fohsz Tivadar
elõterjesztésére megtárgyalta a káptalanfüredi
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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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ifjúsági tábor, a balatonfenyvesi, illetve a leányfalui üdülõ, illetve a soltvadkerti hétvégi ház
hasznosításának ügyét.
Az elõterjesztés szerint
a 80 férõhelyes káptalanfüredi tábor – amelyre az
önkormányzatnak használati joga van - csak fõszezonban használható,
az épületek fûtéssel nem
rendelkeznek. A gyermekek üdültetése csak
egy azonnali karbantartás elvégzése után biztosítható, továbbá szükség
van a faházakban található ágyak cseréjére is.
A balatonfenyvesi üdülõ és hétvégi ház kedvezõ infrastrukturális
környezetben található.
Kihasználtsága gyenge
volt. A nagyépület fûtési
rendszere évek óta nem
mûködik, ezért csak nyáron használható, s teljes
felújításra szorul. A kisépület is csak nyáron
használható, teljes felújításra szorul. Az elmúlt
években a fõépületet
üdültetésre nem használtuk. Gyermekek üdültetésére alkalmatlan, felújítási költségét már 2000ben 28 millió forintra becsülték a szakértõk.
A leányfalui, 50 férõhellyel
rendelkezõ
üdülõ hasonló rendeltetésû hétvégi házak
környezetében helyezkedik el, csak nyári szezonban használható.
Csak egy vizesblokk kialakítása után lehet
üdültetésre használni.
Tavaly az önkormányzat egy konténer bérlésével biztosította a vizes helyiséget. Ennek
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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.
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bérleti díja 1,273 millió
forint egy évre.
A soltvadkerti ingatlan
sem fûthetõ, a gépészeti
és elektromos berendezések, valamint a tetõszerkezet is felújításra
szorul.
Az üdülõk mûszaki állapotát figyelembe véve
azok a kulturált, valamennyi évszakban gazdaságosan kihasználható
táborozási és üdülési lehetõséget jelenleg nem
biztosítják.
Az üdülõk 3 hónapos
kapacitáskihasználtsága
gyengének tekinthetõ. A
felújítások magas költsége miatt célszerûbb ezeket értékesíteni, és egy
egész évben használható,
több funkciót kielégítõ jó
állapotú üdülõingatlant
vásárolni.
A testületi ülésen a vita
során Dunai Mónika (Fidesz) elmondta, hogy az
ingatlanok hasznosítása
semmiképpen sem veszélyeztetheti az idei
nyári táboroztatásokat.
Fohsz Tivadar alpolgármester, mint elõterjesztõ hangsúlyozta: az
önkormányzat megtartja
a káptalanfüredi nyaralót, amennyiben március
végéig nem sikerül újat
vásárolni. Papp Péter
Pálné (MSZDP) hozzátette, hogy mivel korábban az ÉP 17-nél dolgozott, tudja, hogy életveszélyesek az épületek
és csak arra volt elegendõ a felújításra szánt
pénz, hogy az életveszélyt elhárítsák. A testület végül külön szavazott
az üdülõkrõl, mindegyik
kapcsán kétharmados

F

többséggel döntött az
értékesítésrõl.
A testület Riz Levente
sürgõsségi indítványára
megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta
Rákoskeresztúr városközpont megújítására
vonatkozó uniós pályázat elõkészítésérõl és
benyújtásáról szóló dokumentumot.
A testület végül elfogadta a polgármester ál-

Horváth Tamás

tal elõterjesztett beszámolókat, majd rátértek a
napirend utáni kérdésekre.
Elõször Morauszky
András (MSZP) tett fel
kérdést Fohsz Tivadar alpolgármesternek, miszerint az önkormányzat
forráshiányra hivatkozva miért von el 5 százalékot választókörzete óvodáitól, iskoláitól. Fohsz
Tivadar elmondta, hogy
csak így lehetett csökkenteni a mûködési hiányt,
tekintettel arra, hogy 732
millió forinttal kevesebb
az állami finanszírozás,
mint tavaly. Felhívta a figyelmet arra, hogy idén
is nagymértékben növekedni fognak az energia-
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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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árak, az Újlak utcai iskola nyílászáróit le kell cserélni, ám ez 150 millióba
kerülne.
Morauszky
András nem fogadta el a
választ.
Riz Levente hozzáfûzte, hogy a képviselõ forduljon kérdésével ahhoz,
aki megszavazta a kerületnek súlyos elvonást
okozó költségvetési és
forrásmegosztási törvényt a parlamentben. A
polgármester
Morauszky Andrásnak szegezve a választ, kijelentette: „az önök kormánya
lehetetleníti el az önkormányzatokat”.
Kovács István a Vigyázó–Podmniczky-kastély
ügyének állásáról érdeklõdött, amire a polgármester elmondta, hogy
még mindig a földhivatal
döntésére várnak.
A testület „rendes”
ülése után, tartottak
még egy rendkívüli
ülést is, amelyen egyhangú szavazással módosították az önkormányzat és a Rákosmente Városüzemeltetõ,
Kivitelezõ, Karbantartó
és Szolgáltató Kft. között 2007. október 6.
napján a kötelezõen elvégzendõ és önként vállalt önkormányzati közfeladatok, illetve közszolgáltatások ellátására
kötött megállapodást,
ennek révén március 1tõl megkezdheti mûködését a Parkgondnoki
Szolgálat, amely a kiemelt közterületek és
játszóterek szakszerû
gondozási, tisztántartási
és fokozott felügyeleti
feladatait fogja ellátni.
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…a vélemény szabad

A reménytõl is megfoszt a tandíj
! TORKOS MATILD
2006-os választási kampányban természetesen
egyik koalíciós párt sem ígérte, hogy bevezeti a
felsõoktatási intézményekben a tandíjat, sõt John Emese SZDSZ-es és Arató Gergely MSZP-s oktatáspolitikus ellenezték a tandíjat.
Március 9-én a tandíjról is lehet majd véleményt
nyilvánítani a szavazáson a vizit- és kórházi napidíj
mellett. A tandíjjal kapcsolatban is tapasztalhattuk azt
a propaganda módszert, amely az irigységre alapoz.
Láttuk a két igenes népszavazásnál, amikor a 23 millió
beözönlõ román rémképével riogattak, akik majd elfoglalják munkahelyeinket, kórházi ágyainkat. S lám nem
jöttek, mégis egyre kevesebb a munkahely, egyre kevesebb a kórházi is ágy. Az egészségügyi reform megkezdése idején igyekeztek összeugrasztani a beteget az orvosával, akit igyekeztek úgy leírni, hogy a busás hálapénzekbõl gazdagodik. Az egyetemi fõiskolai tanulmányok ingyenessé tétele ellen is azzal érvelnek, hogy miért fizesse meg az ápolónõ adójával a gazdag szomszéd
gyerekének egyetemi tanulmányait, sõt még statisztikai adatokkal is borzolják a köz kedélyét, miszerint Magyarországon arányaiban is sokkal többet ér a diploma,
mint például a nyugati uniós országokban, mert egy
diplomás több mint kétszeresét keresi egy érettségizett
bérének. És az emberek egy része, sajnos ezeket az érveket elfogadja, és nem azon bosszankodik, hogy a szakmunkások átlagbére van mélyen az uniós átlag alatt.
Én csak egyetlen érvet szeretnék figyelmükbe ajánlani a tandíjjal kapcsolatban, mégpedig a társadalmi béke megõrzésének fontosságát. A rendszerváltoztatás
után az emberek tömegei veszítették el munkahelyeiket,
a magyarok közösségét forgatták ki a nemzeti vagyonból a privatizáció során. Vajon hova vezethet az, ha a
reményt is elveszik ezektõl az emberektõl, hogy a gyermekeiknek majd jobb lesz? Ha megfosztják a minimálbérbõl, munkanélküli segélybõl tengõdõ családokat attól a reménytõl, hogy legalább a gyermekeik élete jobbá
válhat, ha az állam elveszi gyermekeiktõl a kiemelkedés
lehetõségét is a szegénységbõl azáltal, hogy bezárja
elõttük az értékes szaktudást, diplomát adó egyetemek
kapuit, akkor egy olyan folyamat indul el ebben az országban, amely valóban végérvényesen kettéosztja a
társadalmat a bérbõl és fizetésbõl tengõdõ „kiszolgálókra” és a kiváltságos uralkodó osztályra.

A
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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 – minden hó-
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nap 2. hétfõjén 17-18 óráig a Polgármesteri Hivatal
308-as szobájában 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.

Hírhozó
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Meghívó

a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara XVII. kerületi Tagcsoportja március
3-án 17 órakor a Csabai út
20. sz. alatti Házasságkötõ
termében tartandó Vállalkozói Fórumára. A rendezvény fõvédnöke Riz Levente polgármester. Várják a kerületi vállalkozókat,
hogy elmondják egymásnak gondjaikat, tapasztalataikat és kérdéseiket. Kéréseiket eljuttathatják a jelenlévõ kamarai tagcsoport elnöksége, valamint a
rendezvényen résztvevõ
további tájékoztatást nyújtók felé.

1%

A XVII. kerületi Önkormányzat Köztisztviselõinek Sportegyesülete a
2007. évi személyi jövedelemadó 1 %-át, 331.866.Ft-ot a Sportegyesület
mûködési költségeinek
biztosítására használta fel.
***
A Rákoscsabai Gyermek
Alapítvány megköszöni
mindazok támogatását,
akik 2006-ban személyi
jövedelemadójuk 1%-át
az alapítvány javára ajánlották fel. A számlára érkezett összeg: 157.931 Ft
volt. 60.000 Ft-tal a hátrányos helyzetû tanulókat,
60.000 Ft-tal a tehetséges
tanulókat, 37.931 Ft-tal a
kulturális és sportprogramokat támogatjuk.
***
A Fõvárosi Önkormányzat
Bajcsy-Zsilinszky Kórház
Urológiai Osztályán mûködõ UROMED Alapítvány
kuratóriuma megköszöni
mindazoknak, akik alapítványuk javára utalták át
2007-ben a személyi jövedelemadójuk 1%-át. Támogatóikkal
tudatják,
hogy a számlájukon öszszegyûlt egyéb adományokkal is kiegészített
összegbõl az alábbi mûszereket vásárolták meg:
Flexibilis ureterorenoscop, Ureterorenoscop. A
fentiek összköltsége mintegy 3.000.000 Ft volt.

Határozott fellépés a rákoshegyiek mellett
Alkotmánybírósági beadvány és per az önkormányzat támogatásával
Folytatás az 1. oldalról >

A képviselõ-testület február 21-i ülésén támogatta, hogy Riz Levente polgármester az önkormányzat nevében beadvánnyal forduljon az Alkotmánybírósághoz a rákoshegyiek alkotmányos
alapjogait sértõ állapot
megszüntetése érdekében. Ezeken túl a testület
szintén teljes egyetértésben támogatta, hogy az
önkormányzat vállalja át
egy rákoshegyi magánszemélynek, Deák Istvánnak a Budapest Airport
Rt. ellen birtokháborítás
megszüntetése iránt indított polgári peres eljárásában a perköltségek
viselését.
A döntések hátterében
az áll, hogy a Budapest
Airport Rt. által üzemeltetett Ferihegyi repülõtér
zaj- és környezeti ártalmai hosszú évek óta ellehetetlenítik Rákoshegy
lakóinak életét. A repülõtér 2-es kifutópályáját
még 1982-83-ban építették, 1,5 kilométer távolságra Rákoshegy lakóövezetétõl. Az építkezés
a korabeli hatályos jogszabályokat megsértve
történt, figyelmen kívül
hagyták azt a rendelkezést, hogy a repülõtér
üzemi területének környezetében védõtávolságot kell kijelölni, amely
lakott terület esetében
minimum 5 km, a légi
megközelítési sávok irányaiban.
A zajterhelés miatti lakossági tiltakozás hatására Káldy Zoltán akkori országgyûlési képviselõ interpellálta a közlekedési
minisztert. Ennek hatására megtiltották a 2-es kifutópálya Rákoshegy felõli használatát. Ez 1997ig tartott, ekkor megszületett az 176/1997. (X.
11.) Kormányrendelet,
amely feloldotta a tiltást,

majd 2004-ben módosították ezt a jogszabályt,
és a 366/2004. (XII.26.)
Kormányrendelet ismét
engedélyezte a 2-es kifutópálya Rákoshegy felõli
használatát.

dens értékû birtokháborítási perét. A peres beadványt egy Riz Levente
polgármester által felkért
jogászcsapat dolgozta ki,
a munkát Deák István
számos értékes doku-

nappal 70 dBA, éjjel 60
dBA értéket. S ezt sem a
lakóházak fölötti repülés
zajaként - mert azt eleve
kizártnak tartja -, hanem
csak az 1-es kifutópálya
vonala fölötti elhaladás-

A február 21-ei sajtótájékoztatón Riz Levente térképekkel és filmfelvételekkel bizonyította a leszálló repülõgépek elviselhetetlen zajterhelését

A Riz Levente polgármester által elõterjesztett
beadvány szerint a ’97-es
és a 2004-es kormányrendeletek súlyosan sértik a
repülõtér közelében élõk
jogait, és felmerül a két
jogszabály alkotmányellenessége is, mert sértik a
tulajdonhoz való, az
egészséges környezethez
való, az emberi méltósághoz való, a legmagasabb szintû testi és lelki
egészséghez való, valamint az egészséges épített és természetes környezethez való jogot.
Ezért a testület úgy ítélte
meg, az önkormányzatunknak jogi és erkölcsi
kötelessége, hogy a kerületi lakosság alapvetõ jogainak sérelme esetén a
lehetséges jogi eszközökkel mindent megtegyen a jogsértõ állapot
felszámolására. Ezért felkérte a polgármestert,
hogy az önkormányzat
nevében forduljon az Alkotmánybírósághoz.
A testület ugyancsak
egyhangúlag támogatta
egy rákohegyi magánszemély, Deák István által, a Budapest Airport
ellen indítandó prece-

mentációkkal segítette. A
perben Deák István jár el
sértettként, õt az önkormányzat által felkért
ügyvéd képviseli, a perköltséget az önkormányzat vállalja.
A képviselõ-testület
ugyanakkor egyhangú
szavazással úgy döntött,
hogy a repülõtér zajövezet-dokumentációját a
benne foglalt szakmai tévedések és hiányosságok
miatt nem fogadja el. A
szakmai anyag kidolgozásában Fejér Gyula és
Dr. Bényi Zsolt rákoshegyi képviselõk, a Rákoshegyi Polgári Kör, valamint prof. Széchey Béla
rákoshegyi szakértõ vettek részt. A testületi döntést egyebek mellett
azzal indokolták: a dokumentáció a repülõmozgás egyedi zajhatását
nem vizsgálta. Az érintett területeken a családi
házas beépítés körülményei között óriási terhelésnövekedést jelent a 7090 dBA-s egyedi gépelhaladási zaj. A testület
nappal 65 dBA-t, éjjel 55
dBA-t tart megengedhetõnek. Rövid ideig tartó
zajmaximumként pedig

ból származó távoli zajként.
A képviselõ-testület a
dokumentáció teljes átdolgozását kérte egyebek mellett azzal, hogy
alkalmazzák az éjszakai
nyugalom szempontjából szükségszerû 10 zajegységnyi (10 dBA) szigorítást a jelenlegi, csupán 5 zajegységnyi szigorítás helyett.
Az önkormányzat kezdeményezte a kormányrendelet olyan irányú
módosítását, amely a repülõtér üzembentartójától független mérési adatok alapján készítteti el a
védõövezetek tervezetét.
A panaszok mihamarabbi orvoslása érdekében a
testület felterjesztési jogával élve fordul az illetékes miniszterek, illetve
a parlament felé, és azt
kéri, állítsák vissza a 2.
futópályára vonatkozó
Rákoshegy felõli fel- és
leszállási tilalmat. A
testületi döntésekrõl sajtótájékoztatón számolt
be Riz Levente polgármester, Fejér Gyula és
Dr. Bényi Zsolt rákoshegyi képviselõk és Deák
István rákoshegyi lakos.
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Tisztelt Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság elnöke 2008.
március 9-ére országos ügydöntõ
népszavazást tûzött ki az alábbi kérdésekben:
· „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ év január 1-jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”
· „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a
jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ év január 1-jétõl ne
kelljen vizitdíjat fizetni?”
· „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”
Tájékoztatom Önöket, hogy kerületünkben 73 szavazókör került kialakításra, a választópolgárok a lakóhelyük szerint illetékes szavazókörben szavazhatnak. Az igazolással
szavazó választópolgárok, illetve
akiknek a lakcíme csak a település
megnevezését tartalmazza, a 25.
számú szavazókörben, a Ferihegyi

út 115. szám alatti általános iskolában szavazhatnak.
A választópolgárokat a névjegyzékbe vételükrõl „Értesítõ” küldésével
tájékoztattuk, melyben rögzítettük a
szavazókör számát és címét. Kérem
azon választópolgárokat, akik nem
kaptak értesítõt, mielõbb keressék
fel a helyi választási iroda névjegyzéki csoportját az Okmányirodában
(tetõtér 1. iroda). FONTOS változás
történt a választási eljárásról szóló
törvényben, miszerint a szavazatszámláló bizottságok a névjegyzékbe nem vehetnek fel választópolgárt, így aki a választás napján a
szavazóhelyiségben értesül arról,
hogy nem szerepel a névjegyzékben, nem szavazhat!
Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján 2008. március 7- ig
kérhet a polgármesteri hivatalban, a
helyi választási iroda vezetõjétõl.
Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2008. március

4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. A
nyomtatvány mintáját az internetrõl
(www.valasztas.hu) letöltheti.
Ha Ön mozgásában akadályozott,
kérésére mozgóurnával szavazhat.
FONTOS: mozgóurna csak írásban
kérhetõ! Mozgóurnát a szavazás
napja elõtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.
A szavazóhelyiségek reggel 6 órától
este 19 óráig lesznek nyitva. Szavazni csak személyesen lehet. A választópolgár a szavazóhelyiségben
személyazonosságát és lakcímét
vagy a lakcím igazolására is alkalmas érvényes személyazonosító
igazolvánnyal vagy lakcímigazolvánnyal közismert nevén lakcímkártyával és személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított, kártya
formátumú vezetõi engedéllyel igazolhatja. A népszavazásra kérdésenként külön – különbözõ színû - szavazólap készül. Ügyeljenek arra,
hogy az Önök által átvett szavazó-

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

lapokon a szavazóköri pecsét rajta
legyen! Érvényesen szavazni szavazólaponként csak az egyik - igen
vagy nem - válaszra lehet, az alatta
elhelyezett körbe tollal írt két egymást metszõ vonallal, X vagy + jellel!
A Magyar Köztársaság Alkotmánya
értelmében az ügydöntõ országos
népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok
több mint fele, de legalább az öszszes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. Az eredményes népszavazáson hozott döntés
az Országgyûlésre kötelezõ!
Tisztelt Választópolgárok! A népszavazás lebonyolításával, valamint
az azon való részvétellel, mint alapvetõ állampolgári jog gyakorlásával
kapcsolatos minden kérdésre készséggel ad felvilágosítást a Helyi Választási Iroda. A Helyi Választási Iroda elérhetõsége: 1173 Budapest
Pesti út 165. Tel.: 06-1-257-5054.
dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ
a helyi választási iroda vezetõje
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Tarlós István Rákosmentén
A népszavazást arra találták ki, hogy móresre tanítsa a hatalmat, amely méltatlanná vált a nép bizalmára
„Szociális népszavazás 2008” címû országjáró körútja során Tarlós István, a Fidesz fõvárosi frakciójának vezetõje Rákosmentére látogatott február 7én. A Dózsa Mûvelõdési Ház színháztermében
telt ház, mintegy négyszáz nézõ elõtt Riz Levente
polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket, Tarlós Istvánt, Iván László gerontológus professzort, országgyûlési képviselõt, Klinghammer
István egyetemi tanárt, az ELTE volt rektorát, valamint Pesti Imre országgyûlési képviselõt.

!KILI TAMÁS
iz Levente hangsúlyozta, hogy mindnyájunk számára fontos
és különleges népszavazás lesz március 9-én,
mert ez a referendum
mindennapi életünkrõl
szól. A polgármester
úgy vélte: soha nem álltak még ennyien szemben a kormány politikájával. Ma a többség úgy
gondolja, ennek a kormánynak mennie kell,
mert nem lehet következmények nélkül mindent megtenni, nem lehet becsapni az embereket.
Ez a népszavazás bebizonyíthatja, a magyar
embereket nem lehet
büntetlenül megfosztani
szerzett javaiktól. Nem
lehet, hogy kétszer fizettessék ki velünk egészségügyi ellátásunkat, hiszen hónapról-hónapra

R

tb-járulékként fizetjük
azt, amit most vizitdíjként és kórházi napidíjként még egyszer beszednek tõlünk. Nem lehet tandíjat sem kiróni
addig, amíg egyetlen tehetséges gyermek is
van, aki szegénysége
miatt nem tud egyetemre menni. Riz Levente
reményét fejezte ki,
hogy minden kerületi lakos érzi majd a felelõsségét és elmegy szavazni,
mert ez egy olyan lehetõség, amikor végre mi
döntünk saját sorsunkról.
Iván László egy Hérodotosz-idézettel kezdte
beszédét: „Ha gonoszság fészkelte be magát a
közügyekbe, nem gyûlölet támad a gonoszok
között, hanem erõs barátság. Mert akik a közjó
megrontására törnek,
összetartva cselekszenek.” Mennyire aktuális

ez ma is, hiszen a kormánykoalíció mentalitását, a sajátos hatalomra
törekvését jelzi, és összetartja az embereit.
Klinghammer István az
oktatási „reformról” elmondta, hogy aggasztja,
ami a felsõoktatásban, a
tandíj bevezetése körül
történik. Nem szabadna
elfelejtenünk, hogy minden állam annyira gazdag és erõs, amennyire
gazdagok és erõsek az
állampolgárai. Ezért érthetetlen, hogy itt nálunk
ezzel pontosan szembe
mennek a felsõoktatás fizetõssé tételével.
Pesti Imre szerint ma
olyan emberek akarják
felvirágoztatni a magyar

egészségügyet, akik a sikeres gyógyításhoz nélkülözhetetlen, bizalmon
alapuló
orvos–beteg
kapcsolatról azt mondták, „felejtsük már el ezt
az intellektuális sámánkodást”. Kormányoldalról szüntelenül nemzeti
kockázatközösségrõl beszélnek, de ez a közösség fel fog darabolódni,
amikor több pénztárra
bomlik. Kiemelte, hogy
támogatja a versenyt,
versenyezzenek a szolgáltatók, az orvosok, a
kórházak, de ne a finanszírozók, mert az õ értéküket az szabja meg,
hogy mekkora profitot
termelnek.
Tarlós István az SZDSZ

felelõsségét hangsúlyozta, akik – a szocialistákkal karöltve – mindenütt
megpróbálják kiüresíteni a népszavazást, megpróbálnak a távolmaradásra ösztönözni, és a
cél érdekében nem riadnak vissza hazugságoktól és fenyegetésektõl
sem. A társadalom teljes
szegmensére rászabadítják a szabad versenyt,
azokra a közszolgáltatásokra is, amelyek alapvetõ jogokat érintenek:
például az oktatásra és
az egészségügyre. A
népszavazást arra találták ki már nagyon régen, hogy móresre tanítsák azt a hatalmat, amelyik méltatlanná vált a
nép vezetésére. A kormánykoalíció most félve
tekint a népszavazás elé,
hogy kikerülnek a hatalomból, és akkor nem
csak a megkérdõjelezhetõ módszerekkel biztosított anyagi helyzetük,
hanem a szellemiségük
is visszaszorulhat, esetleg elsorvadhat. Befejezésül
hangsúlyozta,
hogy a referendum
ügyében nincs jobb-,
vagy baloldal, a jövõ érdekében mindenki szavazzon az egyszerû
igazságok mellett.

Biztonsági szolgálat a Garzonházakban
Hamarosan térfigyelõ kamerák is pásztázzák majd a környéket
! KILI TAMÁS
z önkormányzat
jóvoltából február
15-tõl Rákosmente legbiztonságosabb lakóházaivá váltak a Pesti út
27. és 29. szám alatt található tízemeletes Garzonházak. A korábban
nem túl rózsás bûnügyi
mutatókkal szolgáló házak és közvetlen kör-

A

nyékük rendjét az
Escort Védelmi Szolgálat Kft. emberei vigyázzák mostantol folyamatosan. A szolgálat elsõ
munkanapján megjelent Riz Levente polgármester, Hajdú László, a
Rákosmente Kft. ügyvezetõ igazgatója és az
Escort Védelmi Szolgálat vezetõje.
Riz Levente elmond-

ta, a védelmi szolgálat
mûködésétõl elsõsorban azt várja, hogy radikálisan csökken majd a
bûncselekmények száma a környéken. Mivel
a Garzonházak az önkormányzat kezelésében mûködnek, a folyamatos rongálást, szemetelést, illegális szemétlerakást sem nézhette
már tétlenül a hivatal,

ezért van szükség a védelmi szolgálat jelenlétére. 338 lakásban több,
mint ezer ember él a két
Garzonházban, az õ biztonságérzetüket növeli
majd a két biztonsági
õrnek a munkája, akiknek irodája a Pesti út 29.
számú ház földszintjén
kapott helyet. A kerületi közbiztonsági tervekkel kapcsolatban Riz

Levente
elmondta,
hogy a térfigyelõ rendszer kiépítésére és üzemeltetésére 60 millió forintot különítenek el az
idei költségvetésben. A
rákoskeresztúri városközpontot, az Újlak utcai lakótelep jelentõs részét és a Garzonházakat
hamarosan térfigyelõ
kamerák pásztázzák
majd.
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„Önök választották”
A Rákoscsabáért Egyesület rendezvénysorozatának vendége Riz Levente polgármester volt
A Rákoscsabáért Egyesület „Önök választották”
címmel indított beszélgetéssorozatán Riz Levente polgármestert látták vendégül a Rákoscsabai
Közösségi Házban február 14-én. A fórumon Domokos Lajos egyesületi elnök bevezetõje után az
önkormányzat eddigi munkájáról, különös tekintettel Rákoscsaba szebbé, jobbá tételét elõsegítõ eredményekrõl, 2008. évi feladatokról esett
szó, a program második felében pedig a feltett
kérdésekre adott választ a polgármester.

! KILI TAMÁS
iz Levente beszélt a
kerület összlakosságát érintõ intézkedésekrõl: bevezették a zöld
számot, amely népszerû
kezdeményezésnek bizonyult. Az okmányirodán beállítottak egy
házipénztárt, így ott lehet befizetni a csekkeket. Reményeik szerint
március végére sikerül
átadni a Kucorgó téri
okmányirodát, ahol a
csabaiak és kertiek intézhetik ügyeiket, az
ügyfélszolgálati pultnál
pedig leadhatják majd a
leveleket, kérelmeket is.
Riz Levente elmondta,
hogy Rákoscsabán 2007-

R

ben számos utcát felújítottak, például a Szabadság sugárutat teljes
hosszában. A rákoscsabai református és a katolikus templom éjszakai
díszkivilágítása decemberben valósult meg. A
tavaly õsszel kerületszerte elültetett 2007 darab fából jócskán jutott
Rákoscsabának is. A
nagy zöldfelülettel bíró
kertvárosi jelleg megõrzése motiválta az önkormányzatot akkor is,
amikor leállította a környezetidegen lakóparkok, társasházak építését.
Az idei évre vonatkozó terveikrõl szólva két
fontos dologról beszélt

a polgármester. Egyik a
közlekedésfejlesztés,
ezen belül az útépítésútfelújítás, a tömegközlekedés javítása, a másik pedig a köztisztaság
javítása. A 2008-as költségvetésben erre a két
dologra helyezték az
alapvetõ hangsúlyt. Ebben az évben is lesznek
útfelújítások, útépítések
Rákoscsabán. A város-

rész aszfaltozott része
TEMPO 30-as zóna
lesz, fekvõrendõröket
kap. Rákoscsaba tömegközlekedésérõl külön szólt a polgármester, hangsúlyozta, hogy
ez az egyetlen városrész, amelynek nincs
közvetlen kapcsolata a
metróval. Az önkormányzatnak sikerült
megállapodnia a BKV-

val, hogy hamarosan
két olyan járata is lesz a
kerületrésznek, amelyek közvetlen metrókapcsolatot biztosítanak. A 161E busz az Örs
vezér teréig, a 162E pedig Kõbánya-Kispest
metróvégállomásig
közlekedik majd. A
P+R parkolók vasúti
megállók mellé építésével lehetõvé válik a belváros megközelítése
vonattal. Készen vannak a Rákos-patak partján megépítendõ kerékpárút és gyalogos sétánynak a tervei. Megépül a Köszörûs téri játszótér, valamint felújítják az Ede téri, a Tápió
téri és a Tanár utcai játszótereket. A köztisztasággal kapcsolatban
Riz Levente kifejtette,
hogy az illegális szemétlerakó helyek megszüntetéséhez a szervezeti intézkedéseket elindították: lesz parkgondoki szolgálat, mezõõri szolgálat és helyi
közterület-felügyelet.

Szocialisták fóruma a „Józan ész nevében”
A „Józan ész nevében” címmel az MSZP kerületi szervezete a magyar egészségügy helyzetérõl rendezett beszélgetést a párt Piros Pont lakossági központjában február 6-án. Vojnik Mária egészségpolitikus beszélt a kormánykoalíció egészségbiztosítási törvénytervezetérõl.A
rendezvényen részt vett Gy. Németh Erzsébet,
a Fõvárosi Közgyûlés tagja.

! KILI TAMÁS
lexa György országgyûlési képviselõ
bevezetõjében elmondta,
hogy nem egyszerû a
törvényben eligazodni,
ezért nem lehet olyan
sarkos megjegyzésekkel
illetni, mint ahogy azt országosan, vagy akár
helyben is tapasztalhatjuk. Egy olyan fokú átala-

A

kításról van szó, amely
teljes természetességgel
foglalkoztatja a társadalmat.
Vojnik Mária elmondta,
hogy a befizetéseket, a
forrásoldalt külön kell
kezelni. A pénztárakkal
kapcsolatban kifejtette,
hogy a törvénytervezet
szerint az állam 100 százalékos állami tulajdonnal alakítja majd meg a

Hrutka Zsolt, Vojnik Mária és Alexa György

pénztárakat. Arról döntöttek, hogy a részvénytársasági formában mûködõ pénztárakba majd
pályázat útján kisebbségi
tulajdonost hívnak be,
ugyanis szükség van

többletforrásokra. Szó
esett továbbá néhány
gyakorlati kérdésrõl, a
területi hovatartozásról,
a háziorvos-választásról,
majd a kérdések következtek.

Az elsõ hozzászóló az
MSZP felelõsségét feszegette: hogyan lehetséges,
hogy a több-biztosítós
modellt korábban elutasító MSZP enged az
SZDSZ zsarolásának, és
nem csak ezen a területen? Vojnik Mária igyekezett kielégítõ válaszokat adni, bár voltak kérdések, amelyeket nem
akart megérteni. A szakpolitikus helyett olykor
Gy. Németh Erzsébet próbált válaszolni néhány
felvetésre, ami egyértelmûen jelzi, hogy nem elsõsorban
társadalmi,
vagy szociális jellegû,
sokkal inkább politikai
kérdésrõl van szó.
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Aki nem szavaz, elfogadja az egészségügyi rabszolgaságot
Interjú Pesti Imre országgyûlési képviselõvel, a Fidesz egészségpolitikusával
! TORKOS MATILD

K

épviselõ úr, miért van
szükség az egészségügyben a megszorításokra, a
vizitdíjra, kórházi napidíjra,
nem fedezik a járulékbevételek a rendszer mûködtetését?
– Az elmúlt napokban
látott napvilágot az
egészségbiztosítási pénztárnak a beszámolója,
amibõl jól látszik, hogy a
kormány
menynyire
nem mond igazat. Tavaly
az egészségügyi bevételek közel 110 milliárddal
nõttek. Ennyivel többet
szedetek be járulékokból,
a gyógyszerárak emelésébõl és azáltal, hogy kiszélesítették a tb-alapot.
Ennek ellenére a kormány 30 milliárd forinttal
kevesebbet fizetett a kórházak mûködésére. Ha
figyelembe vesszük az
energiaár-emeléseket, a
járulékokat, a gyógyszerár-emelkedést is, elmondhatjuk, tavaly csak
az egészségügyi kasszából a korábbi évhez viszonyítva közel 100 milliárdot vettek ki. Nagyjából látszik is, hiszen a tb
szufficitje 60 milliárd forint jelen pillanatban, miközben vizitdíjból mindössze 13,3 milliárdot sikerült beszedni.
- Az orvos-beteg látoga-

tottság száma az elõzõ évhez
képest jelentõsen csökkent,
ma már a szegényebb sorsú
emberek 20-25 százaléka
nem megy el az orvoshoz.
Mi volt valójában a cél?
– A vizitdíj bevezetésekor azt mondták: három
célt tûznek ki, az egyik,
hogy csökkentsék az indokolatlan orvoshoz fordulást. Azóta egyértelmûvé vált, hogy az orvoshoz fordulások száma csökkent, de egy tanulmány kimutatta, azoknak a családoknak a
21 százaléka nem fordul
orvoshoz a vizitdíj miatt,
ahol az átlagjövedelem
90 ezer forint alatt van. A
másik cél az volt, hogy az
emberek érezzék át, az
egészségügy nem ingyenes. Amikor az ember
megkapja a fizetését, fizetési elszámolásán látja,
mennyit vontak le tõle tbjárulékra. Tehát mindenki számára világos, hogy
ez nem ingyenes, de akkor is tapasztalja ezt, amikor elmegy a patikába és
kiváltja a gyógyszerét.
Tehát 5-10-20 ezer forintot havonta levonnak tõle
tb-járulék címén, illetve 510-20 ezer forintot fizet a
patikában havonta a
gyógyszeréért. Az Európai Unióban volt egy fölmérés 2004-ben, amely
kimutatta: a magyar tár-

Hegedûs Márta
felvétele

sadalombiztosítás kisebb
arányban járult hozzá a
betegek gyógyításához,
mint az európai átlag. A
magyar betegek arányaiban többet fizetnek a saját
zsebükbõl az egészségügyi ellátásukért, mint a
nyugat-európai polgárok. Ez az arány azóta tovább romlott és a vizitdíj
bevezetésével lassan tragikus méreteket öltött. A
harmadik szempont az
volt, hogy a hálapénz
csökkenjen. Felmérések
igazolták, hogy semmi-

lyen kapcsolat nincs a vizitdíj és a hálapénz között, vagyis ez a fajta
egészségpolitikai cél sem
valósult meg. Csak arra
volt jó a vizitdíj, hogy kettészakítsa a társadalmat.
A társadalom legszegényebb rétege ma már
nem fordul orvoshoz.
És lett még egy következménye a vizitdíjnak
és a kórházi napidíjnak.
Eddig évente 5-10 százalékkal nõtt a krónikus betegek számaránya. A
2007-es év volt az elsõ,

amikor nem növekedett,
hanem csökkent 5 százalékkal. Valójában azonban nem is csökkent, csak
eltûntek, kiestek a rendszerbõl. És éppen a kórházak tapasztalata, hogy
most kerülnek vissza
hozzájuk a betegek, csak
sokkal rosszabb állapotban, ebbõl adódóan kezelésük is sokkal drágább
lett. Ezek a cukorbetegek,
magas vérnyomásban
szenvedõk, szív- és érrendszeri betegek, tüdõbetegek rendszeres kezelésre szorulnak, és most
nem járnak kontrollra,
mert nem bírják fizetni a
vizitdíjat, a drága gyógyszereket.
- Néhány hét múlva meg
fog jelenni a KSH-nak a halálozási statisztikai adata.
Az egészségügyi rendszer
átalakításának következményei megnyilvánulhatnak
ön szerint a halálozási mutatókban is?
– Ennek a brutális átalakításnak nagyon komoly áldozatai lesznek,
és ebben a statisztikában
meg fog ez jelenni. Hiszen, amikor a Bokroscsomagban a fogmegtartó kezeléseket fizetõssé
tették, ezt követõen néhány évre ki lehetett mutatni, hogy a szájüregi és
a gyomordaganatos betegségek száma megnõtt.

Korabeli dokumentumokkal segíthetik
egy helytörténeti könyv megírását
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

Bolza Mariette életérõl szeretnék könyvet írni, ehhez kérem a
kedves Olvasó segítségét. A mai Rákoscsaba-Újtelepet kialakulásakor Bolza telepnek nevezték az oda letelepedõk, mert a
Naplás utca és Rákosliget közötti földek gróf Bolza Mariette tulajdonában voltak, az új lakosok tõle vették meg a parcellázás
után házhelyeiket. Arra szeretném kérni azokat a kedves Olvasókat, akiknek van valamilyen emlékük a település kialakulásával, vagy a volt tulajdonosával, a házhely vásárlással kapcsolatban, keressenek meg engem telefonon vagy levélben. Szeretném
emlékeiket összegyûjteni, azokkal könyvemet színesebbé tenni.
Segítségüket köszönöm.
Dr. Dombóvári Antal 1172 Budapest, I. utca 23. 257-6999
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Kovács József, a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem
professzora
mondta azt, „ha valami
haszna volt ennek a reformnak az az, hogy mindenki számára világos,
ha valahonnan pénzt
vonnak ki, az emberéletekbe fog kerülni”.
- És akkor még nem beszéltünk az úgynevezett volumenkorlátról...
– A volumenkorlát lényegében azt jelenti,
hogy a magyar egészségügybe bevezettek egy feudális rendszert, az
egészségügyi robotot.
Ugyanis a beteg beérkezik a kórházba, ezt nem
tudják szabályozni, bár a
traumatológián is van
volumenkorlát, és ha a
betegek száma elér egy
szintet, afölött nem fizetnek az ellátásokért. Márpedig azt mégsem
mondhatják a villamos
alá esett betegnek, hogy
„az ön ellátására most
nincs kapacitás”, mert õt
sürgõsségileg el kell látni.
De volumenkorlát miatt
ezekért nem fizetnek,
ugyanakkor a kórház köteles ellátni ezeket a betegeket, nem is tehet mást
sem szakmailag, sem erkölcsileg. Ez nem más,
mint közönséges robot,
az ingyen munka elvárása a kórházaktól.

- Ez az átalakítás, amit
Molnár Lajos kezdett el és
Horváth Ágnes fejez be, tehát lényegében csökkentette
a gyógyító kapacitást Magyarországon azzal, hogy
távol tartja a szegényeket a
rendszertõl. Erre fejelnek rá
jövõ évtõl egy több pénztáros, avagy több-biztosítós
modell bevezetésével.
- A nemzetközi szakirodalomban a biztosítás
és az egészségbiztosítás,
illetve az egészségpénztár
szó egymás szinonimái.
Tehát nincs közöttük különbség. Ez egy nyereségérdekelt, versengõ rendszerrõl van szó. A biztosítók elvárás szerint maximum 120 milliárd forintot fognak befektetni.
- És ezzel milyen joghoz
jutnak?
– Nem csak az 1700
milliárdos kassza fölött
rendelkeznek majd, hanem a teljes gyógyszeripar, a teljes mûszeripar,
a teljes háttéripar felett a
mosodától az õrzésvédelemtõl a karbantartáson
keresztül mindenre ráteszik a kezüket, ami azt
jelzi, hogy az általuk befektetett pénzt pillanatok
alatt megtérül.
- A konstrukció felveti-e
ön szerint az alkotmányosság kérdését, hiszen az alkotmányban az van, hogy az
egészségügyi ellátás meg-

szervezése és irányítása az
egészségügyi miniszter feladata.
- Nyilvánvalóan sok alkotmányossági kérdés
felmerül. De van egy nagyon fontos kérdés: fennmarad a duális finanszírozás. Ez azt jelenteni,
hogy a kórházak az épületért, az épületek karbantartásáért, azok meglétéért az önkormányzatok lesznek felelõsek. Magyarul ennél aljasabb
rendszert elképzelni sem
lehet, hiszen odaadják a
biztosítóknak bagóért a
49 százalékot, megkapják
a többségi menedzsment
jogot, majd az önkormányzatokat kötelezik
arra, hogy a kórházakat
megfelelõ
állapotban
tartsák és üzemeltessék.
- És mit lehet tenni ez ellen?
– Az emberek, akik
március 9-én részt vesznek a népszavazáson,
akik veszik a fáradtságot
és elmennek szavazni a
tandíjról, a vizitdíjról és a
napidíjról, azok egyfajta
elõkészületet tesznek az
egészségbiztosítási pénztárról való szavazáshoz.
Ugyanakkor ezzel kifejezik véleményüket, hogy
mindenféle alkut a magyar emberek életére,
egészségére mégsem lehet megkötni. MindenkiFIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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nek tudnia kell, aki távol
akar maradni a szavazástól, hogy a közömbösségével eladja saját maga, a
családja, az unokái egészségét. Aki nem megy el
szavazni, az valójában a
nemekhez csatlakozik, és
igent mond arra, hogy az
emberi élet üzlet tárgya
legyen, az egészség üzlet
tárgya legyen, amely soha sehol a világon nem
hozott egészségjavulást.
Soros György mondta,
hogy van néhány terület,
ahová nem szabad beengedni a piacot, és ezek
közé az egészségügyet és
az oktatást sorolta. Nem
is véletlen, hogy együtt
van a vizitdíjról, kórházi
napidíjról és tandíjról való szavazás, mert aki a
tandíj ellen szavaz, az tulajdonképpen az egészségügy ellen is szavaz.
Ugyanis az egészségpolitikusok, tudják, hogy az
egészségre maximum a
GDP 10 százalékát érdemes fordítani, a többit oktatásra kell költeni, mert
az oktatásra fordított
összegek nagyobb arányban térülnek meg egészségnyereségben, mintha
minden pénzt csak az
egészségre költenénk.
Egy fõvárosi, egyetemet
végzett, 35 éves nõnek 96
százalék esélye van arra,
hogy megélje a nyugdíj-

kort. Egy vidéki, 35 éves,
8 általánost végzett férfinek pedig mindössze 25
százalék az esélye, hogy
megérje a nyugdíjkort.
Mindenhol a világon,
ahol versengõ több-biztosítós rendszer van, az ellátás színvonalának csökkenéséhez, illetve a hozzáférésnek a szûkítéséhez vezetett. Nyilvánvaló, hogy Magyarországon is ez fog bekövetkezni, hiszen sehol a világon
nem történt másként.
Joseph Kutzin, a WHO
egészségügyi szakértõje
is azt mondta, hogy a magyar társadalom nagy
árat fog fizetni ezért a
rendszerért. Utolsó érvként mindig Döbrentei
Kornélt szoktam idézni:
„Meddig hátrálunk még,
talán a méhfalig?” – teszi
fel a költõ a kérdést.
Nincs hova hátrálni tovább nekünk sem. Mindenkinek el kell menni
szavazni. Mert a saját életérõl, unokái, gyerekei
családja életérõl van szó.
Mert ha ezen a hatalmas
globalizálódó egészségügyi piacon eladja a gyerekei egészségét, akkor
lényegében egészségügyi
rabszolgává teszi õket.
Aki nem megy el szavazni március 9-én, az elfogadja az egészségügyi
rabszolgaságot.

Hírhozó
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Mozgásfejlesztés az óvodában
A gyerekek mozgáshiánya urbanizációs probléma

Szakmai nap
a Bóbita Óvodában

! KILI TAMÁS

! MUNKATÁRSUNKTÓL

Pedagógiai Központ nyertes pályázatának köszönhetõen a Hétszínvirág Óvoda négy alkalommal
adott otthont annak a
szakmai bemutatónak,
ahol Tótszöllõsyné Varga Tünde inkluzív pedagógus, többek közt a
„Mozgásfejlesztés az
óvodában” címû nagysikerû könyv szerzõje
vezette a foglalkozásokat. A bemutatott gyakorlatokat a kerület
óvodáiból érkezõ vendégek is kipróbálhatták, s a tapasztaltakat
remélhetõleg saját óvodájukban is hasznosítani tudják.
A pedagógus a Hírhozónak elmondta: elsõ alkalommal az öszszes primitív reflexet
megmérték, ez mutat-

F

A

Munkatársat
keresnek

A Gregor József Általános Iskola szakirányú
végzettségû (hangosítás, informatika) oktatástechnikust keres. Telefon: 258-0688.
"
A Gregor József Általános Iskola asztalos vagy
burkoló szakmával rendelkezõ karbantartót keres. Telefon: 258-0688.

Egészségnap

A Magyar Vöröskereszt
XVII. kerületi Szervezete
február 28-án (csütörtökön) 9-12 óráig
Egészségnapot tart a
Pesti út 167. I. emeleten. Ingyenes vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, újonnan jelentkezõknek koleszterinszûrés. Infralámpás
masszírozás.

ja, hogy hol tartanak a
gyerek agyi funkciói,
majd megnézték, hogyan mûködik a látásfejlõdése. Ez azért fontos, mert hajlamosak
vagyunk azt hinni,
hogy a gyerek már
mindent lát, pedig errõl szó sincs. A mostani
foglalkozásnak is meg
voltak a maga tanulságai: manapság a gyerek
parancsszóra él, min-

dig azt kell csinálnia,
amit a felnõtt diktál.
Az óvodába készülõ
gyerekek szüleinek azt
tudja tanácsolni, hogy
engedjék a gyereket az
udvaron mozogni. A
gyerekek mozgáshiánya ma már inkább urbanizációs probléma,
mert a szülõi féltés sok
esetben a gyerek érdekeit, elemi szükségleteit is felülírja.

ebruár 11-én szakmai napot tartottak
a Bóbita Óvodában,
amelyen óvodapedagógusok, valamint Dunai Mónika, az önkormányzat oktatási tanácsnoka és Gergely Katalin
szaktanácsadó
vett részt.
A vendégeket az intézmény vezetõje, Belláné Markó Katalin köszöntötte, majd bemutató foglalkozásokon
vehettek részt. A Bóbita a Tevékenységközpontú
Programmal
dolgozó intézmények
egyik bázisóvodája, s
több alkalommal fogadnak vendégeket,
konferenciákon, országos tanácskozásokon
különféle bemutatókkal vesznek részt, és
tartanak
szakmai

Farsang a játszóházban
A Nyúl és a Káposzta volt a legsikeresebb

programokat. Az óvónõk különféle játékokon, tevékenységeken
keresztül
mutatták
meg, hogyan értelmezik a nevelés-tanulás
folyamatát.
A bemutatók után
Dunai Mónika ismertette a kerület oktatáspolitikai koncepcióját,
beszélt a gyermeklétszám alapján szükségessé vált csoportbõvítésekrõl, a tornaszobaprogramról, s elismerte
a Bóbita Óvodának az
eredményeit.
Szeverényi Andrásné
óvodavezetõ-helyettes
bemutatta az intézmény egyéni fejlettség
mérésére kidolgozott
rendszerét, és beszélt
arról, hogy milyen fontos tudni, mennyi hozzáadott értéket tudott
adni az óvoda a gyermekek fejlõdéséhez.

Tanulmányi
verseny
a Balassiban
! MUNKATÁRSUNKTÓL

Balassi Bálint Gimnázium 15. alkalommal rendezte meg a
Tehetség komplex tanulmányi versenyt az általános iskolák 4. osztályos tanulói számára.
A verseny mindig jó
lehetõség a diákoknak
tudásuk és képességeik
felmérésére, és rutinszerzési lehetõség is.
A vetélkedõn 121 diák
mérte össze tudását. A
legjobban teljesítõ tanuló Hoffmann Márk Dávid
volt az Újlakból, aki 89,5
százalékos eredményéFebruár 23-án farsangot tartottak a Kalandpark játszóházban. A változatos öltözékben felvo- vel kitûnt társai közül,
nuló kicsiket háromtagú zsûri pontozta. A legjobbnak a Nyúl és a Káposzta (Kiss Cintia és Tóth de a kisdiákok több mint
Virág Pécelrõl) bizonyult. A tombola fõdíját, az egyéves korlátlan bérletet Czigány Nikoletta a fele ért el 60 % feletti
nyerte (képünkön), Királylány jelmezben. A díjakat Riz Levente polgármester adta át
összteljesítményt.
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Könyv
az Oscar-díjról

Designkiállítás a Csigaházban
Fiatal kerületi mûvészek munkái Rákoscsabán
! SZAKÁCS ZSUZSA
Rákoscsabai Közösségi Házban kerületünk fiatal mûvészeinek nyílt izgalmas designkiállítása február 8án. Flaisz Gergõ házigazdaként köszöntötte a
szép számban megjelent
vendégeket, köztük Ács
József szobrászmûvészt,
Csekovszky Árpádné Edit
asszonyt, díszpolgárunk
özvegyét, majd felkérte
Dunai Mónikát, Rákoscsaba önkormányzati
képviselõjét, nyissa meg
a tárlatot. A képviselõ
asszony hangsúlyozta,
sok mûvész választja lakóhelyének Rákosmentét, így kerületünk a mûvészetek otthonává válhat. A most kiállító fiataloknak ezzel a bemutatkozási lehetõséggel kívánunk gratulálni tehetségükhöz.
Fachet Imola fotómûvész képein a törékeny
pillanatot, az elmúlást és
öröklétet zárta a fotós feszes keretei közé. B.
Szetlik Ildikó iparmûvész

Óriási médiaérdeklõdés közepette rendezik
meg minden évben az Oscar-díjkiosztást Los
Angelesben. Az Academy Awards nyolcvanadik születésnapja alkalmából írt könyvet Bokor Pál A siker neve Oscar címmel. A
Csekovszky Árpád Mûvelõdési Házban február 1-jén megrendezett könyvbemutatón a szerzõvel Horváth Tibor filmesztéta beszélgetett.

A

! KILI TAMÁS

kiállított ezüst ékszerei
egyszerû, letisztult formavilágukkal váltak kihívóvá. Kovács Marianna
textilmûvész kislányruhái üdék, kedvesek, szívesen hordhatók. Somlai
Alexandra tervezõgrafikus a Képzõmûvészeti
Egyetem Arculattervének díjnyertes pályázati
tervét mutatta be, amely
azóta már megvalósult.
Szalai Szilvia tervezõgrafikus Templom, Rákos
címû képeivel hívta fel a
figyelmet. Vitárius Nikoletta grafikusmûvész kiállított rézkarcai elemzõ
mûvészt sejtetnek. Zsámbokréty Dóra textilmû-

vész kettõs szöveteiben
az õsi szövés mûvészetét
folytatja Csend címû alkotásában és a Möbiusz
szalagban. Szetlik Péter
fotómûvész kreativitásának, úgy látszik, ezúttal
semmi nem tudott határt
szabni. Világító testei,
amelyek felfûzött színes
ceruzákból, illetve négyszögletes reszelõbõl készültek, igen nagy sikert
arattak.
A kiállítást Mecseki
Hargita szobrász- és festõmûvész, valamint Kukucska János grafikusmûvész rendezte. Az alkotások február 29-ig tekinthetõk meg.

Márciusi bemutató a Gózonban!
Az éjszaka a nappal anyja – dráma két részben
! HORVÁTH TIBOR
árcius 8-án lesz a
bemutatója Lars
Norén Az éjszaka a nappal anyja címû drámájának a Gózon Gyula
Kamaraszínházban. A
svéd darab, amelyet a
fiatal Berzsenyi Bellaagh
Ádám rendezett az emberi gyengeségrõl és
nemtörõdömségrõl
szól. A rendezõ Svédországban született 1986ban magyar szülõk
gyermekeként. Gyerekkorában sok idõt töltött
Magyarországon, itt vé-

M

okor Pál, az MTI
hajdani washingtoni tudósítója bennfentes körökben szerzett tapasztalatait meséli el a könyvben, így
a szerény érdeklõdésre
számot tartó író–olvasó
találkozón
számos
olyan érdekesség is elhangzott, amelyekrõl
talán csak a vájt fülûek
tudnak.
Bokor Pál elmondta,
hogy könyvében valós
képet kívánt festeni az
Oscar-díjról és a háttérben zajló eseményekrõl, részletesen bemutatva mind a külföldiek, mind a magyarok
szerepét az elmúlt 80
év távlatában. Szóba
került például az is,
hogy a jelölésig vezetõ
út nem mentes a politikától és a manipulációtól sem. Olykor befolyásos emberek nevetségessé tették magu-

B

gezte el az általános iskolát. Tizenkét éves
volt, amikor elhatározta, hogy a filmmel és a
színházzal szeretne foglalkozni, és hogy rendezõ lesz.
Elsõ magyarországi
rendezésérõl így vall Berzsenyi Bellaagh Ádám:
Mi az, ami összetart minket egy kapcsolatban,
ahol már látszólag nincs
semmi remény? Mit választunk, a családi fészek
poklát, vagy az elszakadást, ahol azonban a magány borzalma fenyeget?
Az éjszaka a nappal any-

ja, ez a sötét, komplex
északi dráma számomra
az emberi összetartásról,
a küzdelemrõl, a kitartásról szól. Ebben a darabban mindenki azért
küzd, hogy megõrizzen
egy világot, a család világát, amely nélkül nem
képes létezni. Bármilyen
szörnyû is ez a világ, kiszakadni belõle egyet
jelent a megsemmisüléssel. A harcról szeretnék mesélni, minden
fájdalmával és nehézségével, de legfõképpen a
szeretetrõl, és annak hiBokor Pál és Horváth Tibor
ányáról.

kat, csakhogy üdvöskéjük nyerjen, ezért aztán nincs mit csodálkozni azon sem, hogy
kiváló mûvészek sohasem örülhettek a kis
szobrocskának,
míg
mások érdemtelenül
õrzik a vitrinjükben.
Bár többször is eljutott
a jelölésig, mégsem kapott rendezõi díjat például Ingmar Bergman és
Alfred Hitchcock, soha
nem kaptak díjat olyan
színészóriások sem,
mint Richard Burton,
Ava Gardner és Greta
Garbo.
A kötetlen beszélgetés során kevésbé ismert dolgok derültek
ki a magyar díjazottakról is, hiszen a köztudatban csupán két magyar Oscar-díjas él:
Szabó István és Rófusz
Ferenc. Valójában azonban húsz szobornak
van magyar, vagy magyar származású tulajdonosa.

Hobó elhozta Villont Rákosmentére
Telt házat vonzott a magával ragadó elõadás

! SZAKÁCS ZSUZSA
okunk örömére szolgált, hogy Földes László
Hobó az Akasztottak balladája címû Villon-esttel
ellátogatott február 15-én
a Rákoscsabai Közösségi
Házba. Igazán remek
hangulat kerekedett, hisz
minden adva volt, Villon-versek, jó fordítások,
a 63. születésnapját a napokban ünneplõ Hobó
magával ragadó elõadása, és a résztvevõ, értõ közönség, amely zsúfolásig
megtöltötte a termet.
Villon 1461-ben harmincéves volt, amint nagyobbik testamentumá-

S

Hírhozó

K U LT Ú R A

14

ban írja: „Harmincéves
koromra a szégyent bizony fenékig ittam”, Hobó viszont már jóval túlhaladta ezt a korosztályt,
mire az elõadóest megszületett Vidnyánszky Attila rendezésében. Mégsem éreztük, hogy generációs ellentétek lennének a költõ és Hobó között.
Mûsorában nem a középkor idézõdik meg, s
nem is a halálközeli állapot, hanem hogy miért
születünk, miért élünk, s
mi a boldogság, nagyon
is mai gondolatok ezek
Hobó megjelenítésében.
Villon tudta, hogy az élet

hiábavalóság, nyomorúság, amelynek a halál vet
véget, de legkeserûbb soraiban sem hívta a véget,
vaskos humorát a halál
szele sem fújta el.
Befejezésül Hobó a híres-hírhedt „négysorost”,
amit Villon ítélete szélére
írt, József Attila, Illyés Gyula, Mészöly Dezsõ és Faludy György fordításában
adta elõ. Álljon itt talán a
legvillonosabb fordítás
Faludy Györgytõl:
„Francia vagyok Párizs
városából, mely lábam
alatt a piszkos mélybe
vész, s most méterhosszan lógok egy nyárfaágról, s a nyakamon érzem, hogy seggem míly
nehéz.”
Az elõadott verseket
nemcsak olvasni, de Hobó elõadásában hallgatni
is gyönyörûség volt ezen
az estén, aminek reméljük lesz folytatása, hisz
Hobó, miután megköszönte a nézõknek a jelenlétet, ígéretet tett, hogy
ha hívják, szívesen viszszajön akár József Attila
verseivel, Viszockij dalaival vagy Faludy György
mûveivel Rákosmentére.
FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Rockfarsang Rákosligeten
a Replikával
! MUNKATÁRSUNKTÓL
ebruár 9-én az elsõ alkalommal megrendezett Rockfarsang keretében debütált a Csekovszky
Mûvelõdési
Ház színpadán a Replika.
A zenekar nem túl gyakori vendég Budapesten,
ellenben nagyon szívesen
játszanak külsõ kerületekben.
A koncerten elhangzottak az eddig megjelent
kilenc nagylemez legerõsebb dalai. Csató Péter, a

F

Replika Krisna-tudatú
frontembere mesélt a terveikrõl. Az õ életében hívõként is fontos szerepet
játszik a rockzene, mint
önkifejezés és önmegvalósítás.
A következõ lemez
megjelenését jövõ tavaszra tervezik, amelyen
visszakanyarodnak
a
dallamosabb hangzásvilághoz. A mondanivaló
változatlanul olyan értéket igyekszik közvetíteni,
amely az egyén lelki fejlõdését helyezi elõtérbe.
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Nemzetközi dobosgála
a Dózsában
! HORVÁTH TIBOR
ehéz egy nyolcórás rendezvényrõl átfogó beszámolót írni, amelynek minden percére jut érdekesség. A
13. alkalommal megrendezett
Dobosok Farsangja valójában
egy igen színvonalas nemzetközi zenei gála, amelyhez Budapest legnagyobb ütõhangszeres kiállítása kapcsolódik.
A tizenhárom év alatt több
mint 1200 mûvész lépett fel
az országos és a nemzetközi
zenei élet kiválóságai közül.

N

A harmadik rész egyik fõ
attrakciója a sodró lendületû
Full Playback jazzrock formáció volt, akik vicces nevükkel
ellentétben, élõben játszanak,
mint mindig mindenki a Dózsában.
Az est külföldi sztárvendége Alexander Murenko volt. A
harminckét éves ukrán sztárdobos, ötévesen vett elõször
dobverõt a kezébe. A kapcsolat annyira intenzív maradt,
hogy ma is tart a szerelem. Kijevben nõtt fel, iskoláit ott végezte, a fõiskolát klasszikus
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Madárdombi
INGATLANIRODA
Vadkacsa u. 89.
2% közvetítési díj,
gyorsan elad, díjmentes
értékbecsléssel
házhoz megy.

www.ingatlan.com/vadkacsa89

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

KÖNYVELÉS
TÁRSASHÁZAK
részére,
teljes körû ügyintézéssel
FILEP ILDIKÓ
Tel.: 290-1178, 06-30-554-5747

WEBOLDALAK, PORTÁLOK
ÉS REKLÁMGRAFIKÁK
készítése kedvezményes áron.
Tel: 06-70-500-7651
délután

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.

SZIGEL

Vas Fém Haszonáru Kft.
A Révész Latin Jazz Quintet

Ebben az évben három különbözõ, de gyökereiben öszszetartozó mûfaj képviselõi
adtak koncertet. A latin zene
európai hírû reprezentánsa a
Ricardo Latin Jazz Quintett,
amelyben kerületünk lakója,
a Kubában tanult Szendi Gábor az egyik ütõs. A második
részben a „Lányok a dobnál”
fejezetben a Möbius tagjaként
Balogh Szonja ámította el kõkemény dobolásával a nagyérdemût, Fábry Boglárka neves
marimbamûvészünk pedig
bebizonyította, hogy pergõdobon sem lenne könnyû a
megmérettetés vele. A Rákoshegyen élõ Kaltenecker Zsolt
az egyik legnevesebb magyar
jazz-zongorista, akinek triójában megcsodálhattuk hazánk
legvirtuózabb dobosát, Borlai
Gergõt.

szakon fejezte be. Murenko az
ukrán zenei élet egyik kiemelkedõ alakja, aki számtalan formációban játszik ma is. A
2005-ös Eurovízió Fesztiválon
Ruslana együttesében dobolt.
Hihetetlen produkciót hallhattunk Döme (beatbox) elõadásában, aki az idén megnyerte a magyar szájdobos
bajnokságot, így indulhat a
2008-as világbajnokságon is.
A Dobosok Farsangja ebben
az évben is hatalmas siker
volt, nem véletlen, hogy Martonosi Györgyöt meghívta Dabas városa is, ahol minden évben a Sportcsarnokban rendezik meg a Világzenei Gálát. A
Csíkszeredai
Nemzetközi
Dob-ban Fesztivál is védnökének választotta a tapasztalt
dobgurut és ceremóniamestert.

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!
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Dózsa Mûvelõdési Ház
(Pesti út 113., tel.: 256-4626,
www.dozsamuvelodesihaz.hu)

Február 26. 18.00 óra Krasznai Szomor Péter
fotókiállítása Portrék varázsa címmel a Ballonyi
galériában, a kiállítást Fachet Gergõ nyitja meg.
Február 26. 18.00 óra Bergman-filmklub: Jelenetek a bábuk életébõl (1980).
Március 4. 18.00 Bergman-filmklub: Áldottak (1986).
Március 11. 18.00 Bergman-filmklub: Dúl-fúl, és elnémul (1997).
Március 6. 10.00 és 14.30 Hófehérke és a hét törpe, zenés mesejáték a
Trambulin Színház elõadásában. Bóbita bérletes gyermekszínházi elõadássorozat ovisoknak és kisiskolásoknak.
Március 9. 11.00 Rigel Színpad: A középsõ királyfi - szabálytalan mesejáték.
Rendezte: Csányi S. Csaba, írta: Sz. Csetényi Anikó. Belépõ: 500 Ft.
Március 9. 20.00 Jazz Presso, a Bacsó Kristóf Quartettel. Belépõ: 800 Ft.

Erdõs Renée Ház

(Báthory utca 31. Tel.: 256-6062)

Hírhozó

Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Ház

(Hõsök tere 9. Tel.: 256-0267)
www.csekohaz.hu
Március 1. 20-01-ig Rock-blues Klub, fellép a CRY FREE.
Csekovszky Mûvészeti Napok március 4-8-ig
Március 4. 18.30 Szalai Katalin kódexíró és oklevélgrafikus kiállításának megnyitója. Pódiummûsor: a Bartók Béla Zeneiskola és Mûvészeti Iskola mûvésztanárainak reneszánsz koncertje.
Március 7. 14-16-ig Ötletkuckó – fejdísz- és pajzskészítés.
Március 8. 16.30: Mesék Mátyás királyról gyermekszínházi elõadás a
Miamanó Társulat elõadásában. * 20-01-ig Nõnapi Bál. Játszik a COCTAIL együttes. Reneszánsz ruhabemutató és táncbemutató a Musica
Historica együttes közremûködésével.
Energetizáló torna március 7-tõl, péntekenként 18 órától. Kovács
Éva sportoktató, akupresszõr. Részvételi díj: 2000 Ft/hó vagy 600
Ft/alkalom.

Rákoshegyi Bartók Zeneház
Február 23. és március 23. között Rabie M.
Hadie keramikusmûvész kiállítása tekinthetõ
meg. Rabie M. Hadie iraki keramikus 1974:
Magyar Iparmûvészeti Fõiskola, szilikáttervezõ szak, mestere:
Csekovszky Árpád; Az agyag, az üveg és a fém ötvözésével kísérletezik.
Március 29. 18 órakor Doór Ferenc festõmûvész kiállításának megnyitója.

Rákoscsabai Közösségi Ház
(Péceli út 222. Tel.: 256-9526)
www.rakoscsaba.hu

Március 2-án, 16-án, 30-án gyimesi és
moldvai táncok tanítása. Gyerekeknek 1718.30, felnõtteknek 19-22 óráig.
Március 7. 18.00 a Mûvészek Bibliakörének kiállítása és elõadása. A
kiállítást megnyitja: Bukta Norbert festõmûvész. A tárlat március 29-ig
látogatható.
Március 8. 14 órától Sakkverseny Nyuszi kupa felnõtt és gyermek kategóriában. Nevezési díj: gyerekeknek 150 Ft, felnõtteknek
250 Ft.
Március 9. 17-21-ig vasárnap esti Copacabana party! Könnyed kis
szórakozást ígérünk annak, aki szereti a latinos zenéket, a salsát és a
társastáncot. Belépõ: Salsatanítás: 17.00-17.45-ig 750 Ft/fõ/alkalom,
Copacabana Party: 18.00-21 óráig 1000 Ft/fõ/alkalom
Bibliakör Isten 7 kérdése az emberhez minden hétfõn 18-20 óráig.
Bibliatanulmányozás minden kedden 18 órai kezdettel.

(Hunyadi utca 50. Tel.: 257-1828)
www.bartokzenehaz.hu

Kicsiknek és Nagyiknak sorozat keretében:
Február 27. 15.00 Donizetti: Szerelmi bájital
– a vígopera részletei jelmezben. Belépõ: gyerekeknek 600, felnõtteknek 800 Ft.
Március 6. 15.00 Vivaldi: Négy évszak – a Gracioso vonósnégyes elõadásában. Belépõ: gyerekeknek 600, felnõtteknek 800 Ft.
Március 10. 15.00 Mozart: A színigazgató – vígopera. Belépõ: gyerekeknek 600, felnõtteknek 800 Ft.
Március 12. 15.00 Prokofjev: Péter és a farkas – zenés mese. Belépõ:
gyerekeknek 600, felnõtteknek 800 Ft.

Rákoskerti Mûvelõdési Ház
(Rákoskert sugárút 66. Tel.: 257-4498)
www.kertiklub.hu

Március 1. 19.00 Kertész Ákos: Névnap - az
Ascher Oszkár Színház elõadása felnõtteknek
Március 8. 15.00 Nõnapi mûsor: „Hamvadó cigarettavég” címmel
Szalóki Ági Karády-mûsora. A mûsor elõtt köszöntõt mond: Fohsz Tivadar alpolgármester.
Március 8. 18-24-ig: Nõnapi bál - Zenél a Kristály Duó
Március 16. 10.00 Paff, a bûvös sárkány és barátai címmel a 100 Folk
Celsius együttes koncertje!

Rákoshegyi Közösségi Ház
Gózon Gyula Kamaraszínház
(XV. utca 23. Tel.: 253-0380)
www.gozon.hu

Február 27. 10.00 és 14.00 A brémai muzsikusok.
Március 7. 19.00 Éjszaka a nappal anyja –
Gobbi Hilda bérlet, jegyek válthatók.
Március 8. 19.00 Éjszaka a nappal anyja – Mecénás bérlet, jegyek válthatók.
Március 9. 17.00 A szabin nõk elrablása – Bérletszünet.
Március 12. 14.00 A kõszívû ember fiai – Bérletszünet.
Új jegyiroda nyílik március 1-jén a Ferihegyi út 26. szám alatt!

(Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. Tel/fax:
258-3394)
Március 1. 9-12-ig Kézmûves délelõtt. Tavaszi készülõdés-emlékezés 1848. március
15-re. Zászló, kokárda, csákó és dob készítése.
Március 1. 18.00 Barna András festõ-grafikus kiállításának megnyitója. Bevezetõt mond Rõthler István kiadó-szerkesztõ. Közremûködik:
Jutasi Miklós és Murányi László, a Bartók Béla zeneiskola és Mûvészeti iskola mûvésztanára.
Március 2. 18.00 Kálmán Alajos tart vetített képes elõadást Az arab világ csodái Marrakeshben címmel.

K U LT Ú R A

2008. FEBRUÁR 26.

17

A L’art pour L’art Társulat poénhegyei
Teltházas elõadás a Dózsában
Két férfi, egy nõ meg egy férfi címmel „bonyolult színházi estre” invitálták a nagyérdemût a
magyar abszurd humor megalapítói és nagyágyúi február 16-án. Legújabb mûsorukkal elképesztõen szórakoztató százhúsz percet varázsoltak a zsúfolásig megtelt Dózsa Színháztermébe.

! HORVÁTH TIBOR
elütésként Dolák-Saly
Róbert és Laár András
párbajig menõ vitájába
csöppentünk. Ezt követte a döglött mackó meséje, fõszerepben az egykedvû macihullával. A
társulat tagjai az elõadás
folyamán meglepõ metamorfózisok garmadáján
mentek keresztül. Ennek
elsõ látványos elkövetõje
Dolák-Saly volt, aki a
harmadik jelenetre szado
-mazo szerkóban és a
Ponyvaregény
címû
filmbõl jól ismert szájgo-

F

lyóval érkezett, domináját természetesen Szászi
Móni alakította. Ezután
Laár András percei következtek a „Költõ hozzászól” címû rovatban.
Tompika legújabb találmánya, a legbonyolultabb kutyagumi követte
a verselõt, amelybe Besenyõ Pista bá már bele is
harapott. Mivel az LPL
alapító tagjai képzett zenészek is egyben, nem
hiányozhattak a nóták
sem.
Az est egyik csúcspontját az Ellenséges idegen lény/légy jelenet ad-

ta, amelyben Dolák-Saly
testre feszülõ légyruhában libbent elénk, lecsúszott potrohhal. Korunk
kereskedelmi tévés világának igen magas intellektuális szintjét idézte a
Ripõk Show, mûsorvezetõjének trendi „sirálycool-atomzsír” szókincsével. A mûsor interak-

tivitását jelzi, hogy a nézõk egy osztrák szinkronfilmszínész tanfolyamon is részt vettek Ágika
vezényletével.
Klasszikus színházi élményben is részeltetett
minket a kvartett, mégpedig Shakespeare Julius
Caesarjának csúcsjelenetével. A Caesart alakító

Róbert igen sok tõrdöfést szenved el, de meglepõen jól bírja, amivel
össze is zavarja a gyámoltalan és identitászavaros
elkövetõket.
Brutusból (Pethõ Zsolt)
így válik kis idõre blue
tooth, majd pedig Burkus. Laár András a másság rózsaszín boás megjelenítõje az ókori Rómában. Posztmodern korunk szinglikkel teli világának az SZTK-keretes, Vörös Október Ruhagyárból szabadult,
zsíros hajú, hajlott hátú,
ám így is sármos Naftalin
Ernõ színre lépése jelentett gyógyírt. Párt magának az elsõ sorból választott. A frenetikus estet Besenyõ Pista bácsi
elmélkedése zárta a sífutás értelmetlenségérõl.

Hírhozó
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Kacagó koncert
Levente Péterrel

Tolvaly Ferenc legújabb lélekutazása
Az iszlám hétköznapokba nyerhetünk bepillantást
! SZAKÁCS ZSUZSA

! KILI TAMÁS

ró–olvasó találkozót
tartottak február 21-én
a rákoskeresztúri Szabó
Ervin Könyvtárban, ahol
Tolvaly Ferenc legújabb
könyvét - Boszporusz felett a híd - mutatta be az
érdeklõdõknek.
Tolvaly Ferenc 1957ben, 17 évesen hagyta el
szüleivel Erdélyt, a Müncheni Filmfõiskolán filmrendezõi és médiamenedzseri diplomát szerzett.
A rendszerváltozás után
visszatért Magyarországra és 1989-ben elkezdte
az Otthonról hazafelé címû dokumentumfilm
forgatását, amit azóta világszerte bemutattak.
2005-ben megjárta a
Szent Jakab zarándokutat, útjáról filmet forgatott és regényt írt, El
Camino Az út címmel.
2006-ban a keleti vallások
szent hegyéhez, a Kailászához utazott és Tibetben a lélek címmel készített az útról filmet, illetve regényt.

ebruár
17-én
a
Rákoskerti Mûvelõdési Házban láthatták Levente Péter a „Titkok titka” címû teltházas kacagó koncertjét. Közremûködött a neves mûvész
felesége és alkotótársa,
Döbrentey Ildikó mesemondó és Török György
bábos-muzsikus.
Az égbõlpottyant szerepjáték jelmezek-díszletek nélkül, csupán a
szárnyaló és játékos
kedv, valamint egy szék
és egy állófogas segítségével benépesített színpadon zajlott, de Levente Péternek ez is épp
elég ahhoz, hogy a nézõ
ne csalódjon. Nem telt el
néhány perc sem a jó
másfél órás produkcióból, és a gyerekek máris
a játék részeseivé váltak.
Minden szó, mozdulat
mögött a nevelés, okítás
szándéka bújt meg. Életszerû helyzetek kerültek
mesés környezetbe, ennek segítségével a gyer-

Í

F

2007-ben az iszlám
szent helyeirõl forgatott
filmet és jelentette meg a
Boszporusz felett a híd
címû könyvét, amelyben bepillanthatunk az
iszlám hétköznapokba,
a mienkétõl oly különbözõ és gyakran megbélyegzett
kultúrába,
amely a szépséget, nyugalmat, a mindent átható hitet hordozza, de
megmutatja a hétköznapi nehézségeket és a sok
küzdelmet is. Könyvében megtanít elfogadni
egy másik világot. Megérteti, hogy ennek a vallásnak és gondolatrend-

szernek is ugyanaz a lényege: az Isten-EmberVilág õsi nagy egységének, békéjének meglelése. És ez lehet a híd,
mely összeköti a különbözõ kultúrájú, vallású
embereket.
Az író közvetlenül mesélt egyik meghatározó
élményérõl, amikor Isztambulban részt vehetett
a dervisek titkos szertartásán, ahol találkozott a
Nagymesterrel, aki úgy
búcsúzott tõle: A hit úgy
köti össze a hívõket, Keletet és Nyugatot, mint a
Boszporusz felett a híd
Ázsiát Európával.

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

HIRDETÉSFELVÉTEL
már a Célpont
ingatlan irodában is!
1173. Budapest, Pesti ut 156.
Tel/fax:06-1-256-2144 Mob:06-30-546-3362,
celpontingatlan@gmail.com

mek könnyebben elraktározhatja majd a szükséges tudnivalókat, viselkedési mintákat. A
produkció legérdekesebb szerepjátékában
egy 10 év körüli kislány
játszotta el a mûvész
édesanyját, egy óvodás
fiú pedig az édesapát.

Jókat mulatott felnõtt
és gyerek, s befejezésként
néhány kedves szó kíséretében Levente Péter
egyenként köszönt el a
színházterembõl kilépõ
mintegy 170 nézõtõl.

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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Téli teremlabdarúgó torna
Az S+S csapat immár ötödik alkalommal hódította el a trófeát
!MUNKATÁRSUNKTÓL
uszonötödik alkalommal rendezték
meg az Újlak utcai tornacsarnokban a 2007/2008.
évi focitornát. A Polgármesteri Hivatal Sportcsoportja és a XVII. Kerület Lakóhelyi SE közös
rendezésében 24 csapat,
illetve 12 öregfiúk együttes indult a 2007. december 8-tól 2008. február
17-éig tartó tornán. A
legjobb 16 között az
egyenes kiesés alapján
juthatott el a legjobb csapat a döntõbeli gyõzelemig.
A kispályás gyõztes
az S+S csapata, 2. a Skoda Derzbach, 3. a Félnyolc, a 4. pedig a Ligeti
Lottózó lett. Az S+S csapat immár ötödik alka-

H

Asztaliteniszverseny

Az önkormányzat asztalitenisz-versenyt hirdet
március 15-én 9 órától
a Zrínyi Miklós Általános Iskolában (Sisakos
sáska u. 3.). Korosztályok: gyermek, ifjúsági és
felnõtt. Nevezni a helyszínen lehet a verseny
napján 8.45-ig. A helyezettek serleget, érmet és
oklevelet kapnak. Érdeklõdni a 256-1683-as telefonszámon lehet.

Sakkverseny

lommal hódította el a
trófeát. A döntõben 3-2re nyert az Ács Gábor, Lakos Zsolt, Gyõrfi József,
Németh Péter, Némedi Balázs, Kenesei Zoltán, Lázár
Mátyás, Németh Norbert,
Babos Ádám, Kovacsics
Károly, Kollár Zsolt,
Szimcsák Tamás, Somogyi
Krisztián, Smezo Dávid,

Biczi Gábor, Horváth Attila, Strasszer László, Szejek
Zsolt, Szanyó Károly, Tímár János és Harnis Ákos
összeállítású bajnokcsapat a 2006-os negyedik
ellen. A harmadik helyért 2-0-s arányú diadalt aratott a Félnyolc
csapata (2006-ban is harmadikok voltak) a na-

gyon fiatalokból álló Ligeti Lottózó ellen.
A 35 éven felüliek csatározásából az elmúlt év
második helyezettje, a
Piccoló Büfé szerezte
meg az elsõséget az
Amigo Boys és a Fõtaxi
csapata elõtt. A helyezettek értékes focilabdákat
kaptak díjazásul.

A Rákoscsabai Közösségi
Ház megújult
Tavasz Kávézója KIADÓ
(nem dohányzó).
Érdeklõdni
az alábbi telefonszámon lehet:
256-9526; 258-7714

Casco,-kötelezõbiztosítás (egyedi,-és flották kezelése), lakás,-társasház, nyaralóbiztosítás (akár 45%-os kedvezménnyel)
Vállalkozásoknak (vagyonbiztosítás, épszer, szállítmánybiztosítás, felelõsségbiztosítások személyre szabottan: 20-50%-os kedvezmény)
Utasbiztosítások (egyéni és csoportok részére: 6 biztosító ajánlatával)
Élet,-és balesetbiztosítások (az összes biztosító termékeinek palettájáról
válogathat) · Egészség,-és Nyugdíjpénztári ajánlatok adása,
belépéssel kapcsolatos ügyintézése

Üzletkötõket, üzleti csoportokat keresünk irodáinkba, teljesítmény elõírása
nélkül! Saját iroda mûködtetése esetén kiemelt jutalékot biztosítunk

Az önkormányzat sakkversenyt hirdet március
8-án 14 órától a Rákoscsabai Közösségi Házban (Péceli út 222.).
Korosztályok: gyermek,
ifjúsági és felnõtt. Nevezni a helyszínen lehet
március 8-án a verseny
elõtt. A helyezettek serleget, érmet és oklevelet kapnak.

Hirdetésfelvétel:
tel/fax.:
259-0511
Mobil.:

ÚSZNI, LOVAGOLNI

06-20-934-1257

jelentkezhetnek 9-13 éves
lányok és fiúk a MAFC
szakosztályához.
Tel: 06-30-319-2614

hirhozo@invitel.hu

e-mail:
hirhozo@chello.hu

KÖZREND – KÖZBIZTONSÁG

20

Helyszíneltek a polgárõrök
Ittas vezetõ okozott balesetet a központban
! TÓTH MIRKÓ
ebruár 16-án este
22:50 perckor Rákoskeresztúron a Ferihegyi út – Pesti út keresztezõdésében súlyos baleset történt. A
Pesti úton a belváros
irányába szabályosan
közlekedõ, zöld jelzésen áthaladó Honda
személygépkocsi oldalába csapódott egy, a
Rákoshegy irányából a
Ferihegyi útról érkezõ
VW Golf. A Honda 180
fokot pördült a tengelye körül és a hátuljával egy villanyoszlopba fúródott, míg a Golf
felsodródott a járdaszigetre és ott ált meg. A
Hondában utazó 3 személy a saját lábán szállt
ki, egyiküknek vérzett
a feje, de mindhármukat beszállították a

F

mentõk a kórházba kivizsgálásra. A Golfból
egy ittas személy szállt
ki, aki azt mondta a
rendõröknek,
hogy

kocsmázni voltak, de a
sofõr elszaladt a helyszínrõl, õ pedig csak
utas volt… A kerületi
polgárõrök átvizsgálták a környéket, de õk
sem találták meg az állítólagosan eltûnt sofõrt…
Tanúk nincsenek,
pedig volt még jármûés gyalogosforgalom
is. Az „utas” vallomását a rendõrség tovább
vizsgálja, mert feltételezhetõen õ volt a sofõr.

Legyen ön is polgárõr!

A XVII. kerületben a Delta Polgárõrség a közterületek,
az ott lévõ létesítmények, gépjármûvek és a magánterületek védelme érdekében járõrszolgálatokat tart.
Szervezetünk bûnmegelõzõ munkája megvalósításához várja a segíteni kész kerületi lakosok közremûködését. A Delta Polgárõrség elnöke: Marton Rudolf
Szolgálati telefon: 06-20-991-1663, ww.delta17.hu

Hírhozó

Hamisan vádló
„Macskagyilkos”?

! MUNKATÁRSUNKTÓL
llatkínzás vétségének megalapozott gyanúja miatt került korábban a hatóságok látókörébe egy rákoskeresztúri asszony,
aki nemrég azért fordult a rendõrséghez,
mert állítása szerint
férjének volt felesége
és annak rokonsága
megtámadta.
A 47 éves asszony azzal vádolja a férje exnejének a vejét, hogy késsel támadt rá az otthona
elõtt. A derekán és a
nyakán sebesítette meg
a nõt, akit barátnõje vitt
el a Tétényi úti kórházba. Sz.-né feljelentést
tett a rendõrségen támadói ellen, a sérüléseit
vizsgáló orvos azonban
úgy vélte, hogy saját
magának okozhatta a

Á

karcolásokat. A balhés
házaspár nem ismeretlen a rendõrség elõtt,
korábban állatkínzás
megalapozott gyanúja
miatt indult ellenük eljárás. „Macskagyilkos”
felirat éktelenkedett akkoriban a házuk falán. A
szomszédok állítása szerint kismacskákat fojtottak vödörbe, és roszszul bántak a kutyáikkal
is. Az egyik eb el is
pusztult, a nagytestû állatot a kertben ásták el,
ami szintén szabálytalan. A másik kutyát a
rendõrség lefoglalta, és
állatmenhelyre vitették,
ahonnan a nõ többször
megpróbálta visszakönyörögni. A rendõrség
vizsgálja az asszonynak
az állításait, amelyek ha
nem valósak, akár a feljelentõ ellen is büntetõeljárás indulhat.

A polgári védelem világnapja
! MUNKATÁRSUNKTÓL
árcius 1-jén ünnepeljük a polgári
védelem világnapját,
1972-ben ezen a napon
alakult meg az ENSZ
nemzetközi polgári védelmi szervezete.
Az I. világháború után
minden jelentõs európai
országban létrehozták a
légoltalmi szervezeteket.
Magyarországon 1937-

M

ben alapították a Légoltalmi Ligát. Céljuk a háborús légitámadások elleni védelem kiépítése,
pusztításainak csökkentése volt. Hazánkban a II.
világháborúban a légoltalom megfelelt az elvárásoknak, lényegesen
csökkentette az áldozatok számát. A háború
után 1950-ben szervezték
újjá, s elsõsorban a hagyományos fegyverek-

kel végrehajtott légitámadások elleni védelemre készült fel. 1964-ben a
légoltalom átalakult az
egész országot átfogó
polgári védelmi rendszerré. Az elemi csapások, természeti és ipari
katasztrófák elleni küzdelem a 80-as évek közepétõl a honvédelmi feladatok mellett mind nagyobb hangsúlyt kapott
a polgári védelemben.

- Higgye el nekem fõerdész úr, a hideg beállta elõtt itt
volt a kiserdõ…
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Közlekedj okos(abb)an
Tovább nõtt a személyi sérüléssel járó balesetek száma
! MUNKATÁRSUNKTÓL

túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett.

Álló terepjárónak
hajtott
Február 4-én este egy
47 éves férfi közlekedett Ford Escortjával a
Pesti úton a Cinkotai
út irányába. A Cinkotai útra jobbra kisívben akart bekanyarodni, amikor a kanyarodás közben nekiütközött a Cinkotai úton a
közlekedési jelzõlámpa piros jelzésénél álló
Mercedes terepjárónak. A férfi 8 napon
belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Keresztbe állt
a pótkocsi
Február 5-én hajnalban
egy 31 éves férfi pótkocsis teherautójával a
Pesti úton haladt a Ferihegyi út irányába. A
Pesti út 335. szám elõtt
a pótkocsi megcsúszott, és az úton keresztbe fordult. A keresztbe fordult pótkocsinak nekiütközött a
Maglód irányába sza-

Halálos gázolás
Február
11-én
19
órakor egy 56 éves férfi
az általa vezetett Mercedes típusú személygépkocsival a Péceli
úton, Pécel irányából a
Zrínyi út irányába
ment. A gépkocsi vezetõje késõn vette észre,
hogy egy gyalogos halad keresztül a Péceli
Február 18-án a Széchenyi utcában nagy sebesség mellett elvesztette uralmát autója úton. A balesetet elkefelett sofõrje, és egy beton mûtárgynak ütközött. Képünkön még dolgoztak a tûzoltók, a rülni már nem tudta és
mentõk és a rendõrök is
a Péceli úton átkelõ 74
éves férfit elütötte, aki
bályosan közlekedõ csival a Szabadság utca léseket szenvedett.
életét vesztette.
Renault Thalia sze- – Lõrinci út kereszteTarolt a busz
Kutyabaj
mélygépkocsi. A bal- zõdésénél balra nagy
eset során a Renault 56 ívben akart bekanya- Február 11-én egy 24 Február 13-án egy 29
éves férfi vezetõje 8 na- rodni a Lõrinci útra, de éves férfi az általa veze- éves férfi sétáltatta a
pon túl gyógyuló sú- nem vette észre a Lõ- tett BKV busszal a Pesti kutyáját a Pesti úton. A
lyos, 26 éves férfi utasa rinci úton a Táncsics útról akart bekanya- kutya a férfit megrán8 napon belül gyógyu- Mihály út irányából a rodni a Borsó utcába. totta, aki így nekiesett
ló könnyû sérüléseket Baross utca irányába Ekkor szóltak az uta- a Pesti úton kb. 30
szabályosan közlekedõ sok, hogy álljon meg, km/h sebességgel haszenvedett.
Opel Corsa típusú sze- mert elsodort egy idõs ladó, 52 éves férfi által
Nem vette
mélygépkocsit, és ne- nõt, aki a kijelölt gyalo- vezetett személygépészre...
kiütközött. Az ütközés gos átkelõhelyen sza- kocsinak. A kutyát séFebruár 8-án 6 órakor következtében a Suzu- bályosan akar átkelni. táltató férfi 8 napon beegy 55 éves férfi Suzu- ki vezetõje 8 napon túl A 87 éves nõ a baleset lül gyógyuló sérüléseki Ignis személygépko- gyógyuló súlyos sérü- következtében 8 napon ket szenvedett.

Autótolvaj banda rendõrkézen
A XVII. kerületbõl lopott kocsikat Ócsán parkoltatták
! MUNKATÁRSUNKTÓL
ljárás indult M. Á.
és T. J. ellen, akik
megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy
2007 júliusában Budapesten
gépkocsikat
loptak el. Többek között a XVII. kerületbõl
az 541. utca 15. szám
elõtt álló Toyota Hiace
Glass Van típusú tehergépkocsit és a a Kvasz
András utcából egy
KIA 2500 TREKKING
típusú tehergépkocsit,
valamint a X. kerület
Harmat utca 142. elõtt

E

álló KIA K2500 típusú
tehergépkocsit feltörték, de a gépkocsiba
szerelt rejtett immobiliser miatt azt elindítani nem tudták.
M. Á. az ellopott autókat egy elõzõleg
megbeszélt helyre, egy
Ócsán található iskolaépület melletti területre vitte.
A sértettek elmondása alapján egy férfi hívta fel õket, hogy autójukat megvásárlásra
felajánlja nekik. A híváslisták alapján a
rendõrség lenyomozta

a telefonszámot, így jutottak el L. J.-hez, aki
azt állította, hogy nem
õ használja azt a telefonszámot. M. Á. elfo-

gását követõen a lakcímén házkutatást tartottak, de nem találtak nála semmit. Kihallgatásán elismerte, hogy

2006-ban egy gépkocsi
adásvétele kapcsán ismerkedett meg T. J.vel, aki felbérelte az
autók ellopására. Vallomása alapján fogták
el T. J.-t, akinél a házkutatás során lefoglalták a mobiltelefont,
SIM kártyát, a különbözõ gépkocsik papírjait, kulcsait, szerszámokat, erõsítõket, autórádiókat, zárbetéteket kulccsal. T. J. tagadta a bûncselekmények
elkövetését. M. Á. elismerte a bûncselekményeket.

Hírhozó
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SZOLGÁLTATÁS
FESTÉS, MÁZOLÁS, tapétázás gyakorlott
szakemberekkel. Három év garancia! Tel: 0630-9426-150, 258-4732
FESTÉS, MÁZOLÁS, tapétázás 10% kedvezménnyel, garanciával. Magánszemélyeknek
és cégeknek egyaránt. Tel: 256-4425, 06-20
9947-726 Tisztaság, pontosság!
HÛTÕGÉP, VILLANYBOJLER, fagyasztó javítása garanciával. Klímaszerelés. Bayer Ottó Tel:
06-30-949-8850
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, FALBONTÁS NÉLKÜLI
SZAKSZERÛ GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN ISTVÁN TEL: 06-20-317-0843
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, tapétázás! Lépcsõházfestés, takarítás is! Árengedmény 10
%. Megbízható szakembertõl. Tel: 256-6322,
06-30-417-2435
KÕMÛVESMUNKÁT, burkolást, szobafestést,
mázolást, tapétázást, dryvitozást vállalunk.
Tel: 06-20-541-3761
TETÕK, TETÕTEREK! Tapasztalt ácsaink azonnali kezdéssel vállalják új tetõk készítését, régi
tetõk komplett cseréjét, tetõtér-beépítést. Tel:
06-30-655-2570 web: www.nevadahouse.hu
REDÕNY, RELUXA, szalagfüggöny, napellenzõ, roletta, szúnyogháló-készítés rövid határidõre a Nemeskéri Árnyékolástechnikától.
Szalagfüggöny-tisztítás is! Tel: 257-1875, 0620-9719-201
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN!
Villamosmérnök végzettséggel, garanciával!
(ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA, NORDMENDE, VESTEL, DUAL, SCHNEIDER). Tel:
06-20-542-3529, 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
FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK (vízmelegítõ, konvektor, cirkó) javítása. Esõvíz-szivattyúzás (pincék). DUGULÁSELHÁRÍTÁS (gépi). Víz- és
központifûtés-szerelés. Ázások, csõtörések
megszüntetése. Csõhálózatok kivitelezése.
Tel: 06-30-402-8305, 409-0408
VÁLLALUNK KÉZI FÖLDMUNKÁT, kertészetinövényvédelmi munkát. Tel/fax: 257-2548
SZJA BEVALLÁSOK készítése olcsón, precízen
a XVII. kerületben. Adja be idõben! Tel:
Kamarásné 06-20-353-05-82
AKCIÓS NÉMET REDÕNY, reluxa, mobil szúnyogháló, napellenzõ, roletta és egyéb árnyékolástechnika extra kivitelben. Tel: 06-30-2137118, 630-2184
ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS vállal konyhabútor, tetõtéri bútorok készítését. Gyors, pontos, megbízható munka! Tel: 06-20-3632228, 258-3100
FOGSOROK KÉSZÍTÉSE, javítása, szükség esetén háznál is. Tel: 06-30-314-22-26.
WEBOLDALAK, PORTÁLOK és reklámgrafikák készítése kedvezményes áron. Tel: 0670-500-7651 - délután
Hangstúdió: élõzenei és demófelvételek zenekaroknak, reklámhanganyagok készítése, hangszerelés és zeneírás. Telefon: 0670-500-7651 – délután

ÁLLÁS
INGATLANREFERENST keres gépkocsival a
Madárdombi Ingatlaniroda kötetlen munkaidõre. Tel: 06-30-641-6625

Apróhirdetés
NYUGDÍJAS ESZTERGÁLYOST heti 2-3 alkalomra XVII. kerületi munkahelyre keresek. Tel:
06-30-9540-166
AEGON MAGYARORSZÁG ZRT. biztosítóhoz
üzletkötõket és hitelközvetítõket keresek.
ÁTKÉPZÉSI LEHETÕSÉG ADOTT, havi 100.000
Ft garantált jutalék megbeszélés szerint. Alapfeltétel: érettségi. BOI képesítés elõnyt jelent.
Érdeklõdni: Szántó Tamásné 06-30-999-2753
GYAKORLATTAL RENDELKEZÕ mérlegképes
könyvelõ kerestetik modern, felszerelt irodába
az Elágazásnál. Önéletrajzot a 256-3106-os
faxszámra kérünk fizetési igény megjelölésével.
HÁZVEZETÕNÕT és bébiszittert keresek a XVII.
kerületbõl a délutáni órákra. Tel: 06-30-3413495

INGATLAN
DUNAPARTI, festõi szépségû környezetben,
közvetlen vízparti, 3 szoba összkomfortos
(emeletes) nyaraló, téliesített (flora) faházzal Kulcson 648 m2-es parkosított telekkel
eladó 6,5 M Ft-ért. (Bp-tõl 60 km). Ugyanitt 646 m2-es telek dunaparti lejáróval (víz,
villany, szerszámos kamra) 2,2 M Ft-ért eladó, halakban és növényzetben gazdag helyen. Tel: 06-70-272-4485
ELADÓ MÁSFÉL SZOBÁS, klímás, parkettás
lakás a Ferihegyi úton a parkkal szemben.
Tel: 06-20-418-5154
ALBÉRLET kiadó a Madárdombon! Szép, új,
kétszobás, étkezõkonyhás, cirkós lakás.
60.000 Ft + rezsi. Tel: 06-30-641-6625
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
NAGYKÁTÁN gyógyvízhez, horgásztóhoz,
buszmegállóhoz közel egy szoba, konyha
összkomfortos, téliesített, téglából épült
hétvégi ház (a lakás alatt pince) eladó.
Ugyanitt hétvégi telek is eladó. Érd.: 06-20391-8752; 06-29-442-823
MADÁRDOMBON szélsõ sorházi lakás családi okok miatt sürgõsen eladó. Összkomfortos, négyszintes, amerikai konyhás.
Irányár: 33 M Ft. Tel: 06-30-9403-143
XVII. ker. Fátyolvirág utcában 340 m2-es
építési telek 11,9 M Ft-os irányáron eladó.
Utcafront 12 méter. Tel: 321-2396, 06-309498-202
BÚTOROZOTT SZOBA KIADÓ! Az Újlak utca
és a Borsó utca sarkán. A nagyobb szobába szobatársat keresek. Tel: 256-7187, 0630-599-9647, 06-94-314-922 (egész nap)
Célpont Ingatlan iroda segít önnek gyorsan hitelhez jutni! Még BAR-listásoknak
is! Vállaljuk albérletek, panellakások
gyors kiközvetítését! Díjmentes helyszíni
felmérés, teljes körû szolgáltatás! Tel:
06-20-980-5773
XVII. Rákoscsabán eladó egy félkész ház. A
telek 510 m2. Iá: 19,5 M Ft Tel: 06-20-9805773
XVII. Rákoskerten eladó 89 m2-es felújított
családi ház, 180 nöl-es telken Iá: 27 M Ft
Tel: 06-20-980-5773
A HELIKOPTER lakóparkban igényesen kialakított 75 m2-es 1+2 fél szobás tetõtéri
lakás eladó! Iá: 17,8 M Ft Tel: 06-20-9839702

RÁKOSKERESZTÚRON 1+2 fél szobás öröklakás 4 emeletes házban eladó. Iá: 11,5 M
Ft Tel: 06-70-246-5945

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: 06-70-382-6491 06-20388-7217
XVII. Helikopter lakóparkban újépítésû 54
m2-es, nappali + 2 hálószobás társasházi
lakás, nyári átadással leköthetõ. Emeleti lakás: 16,9 M, Földszinti lakás: 17,9 M Ft.
Tel: 06-70-382-6491, 06-20-388-7217
XVII. Helikopter lakóparkban, az erdõ mellett, szép környezetben újépítésû, 73 m2es, nappali + 3 fél szobás lakás, augusztusi átadással leköthetõ. Szoc.pol, hitel felvehetõ. Ár: 20 M Ft. Tel: 06-70-382-6491, 0620-388-7217
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: 28 M Ft.
Tel: 06-20-388-7217
XVII. Rákoskerten épülõ ikerházak garázszsal leköthetõk, nyár eleji átadással. Nappali + 3 hálószoba, 110 m2-es, leválasztott
kerttel, külön bejárattal. Ár kulcsrakészen:
25,9 M Ft. Tel: 06-20-388-7217
XVII. Rákoskerten 230 nöl telken, 60 m2es, 2 szobás, nagykonyhás, felújított, kombi cirkós családi ház, új radiátorokkal, új
burkolatokkal, mellékhelyiséggel, pincével
eladó. Ár: 20,9 M Ft. Tel: 06-30-978-1144,
06-20-388-7217
XVII. Rákoscsaba-Újtelepen 2006-ban
épült, szép, igényes, egyszintes, amerikai
típusú, nappali + 3 szobás családi ház garázzsal, szép környezetben, parkosított
kerttel eladó. Irányár: 33,7 M Ft. Tel: 06-30978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Rákoscsaba-Újtelepen, 4 szobás, 2
szintes, 108 m2-es ikerház fél, garázzsal,
80 nöl telken eladó. Irányár: 21 M Ft. Tel:
06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. 2005-ben épült, 2 szintes, nappali + 3
hálószobás, téglaépítésû, egyedi fûtéses,
kitûnõ állapotú sorházi lakás saját kis kerttel, teremgarázzsal eladó. Irányár: 20,8 M
Ft. Tel: 06-30-978-1144, 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: 06-30-978-1144, 06-20-452-3389
XVII. Pesti úton 45 m2-es, másfél szobás
öröklakás eladó. Irányár: 8,99 M FT. Tel:
06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Kaszáló utcában 49 m2-es, 2 szobás,
jó állapotú öröklakás, új konyhabútorral eladó. Irányár: 10 M Ft. Tel: 06-30-978-1144,
06-20-388-7217
XVII. Ferihegyi úton, négyemeletes ház 1.
emeletén 58 m2-es, 1 + 2 fél szobás, étke-

zõs, erkélyes öröklakás eladó. Irányár: 10,9
M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-3887217
XVII. Keresztúr központnál 2. emeleti 63
m2-es, nagyerkélyes, 2 és fél szobás, jó állapotú öröklakás eladó. Irányár: 11,3 M Ft.
Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Pesti út csendes részén, négyemeletes ház 2. emeletén 75 m2-es, 2 egész + 2
fél szobás, 2 erkélyes, felújítást igénylõ
öröklakás eladó. Irányár: 11,9 M Ft. Tel: 0630-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Színes Házakban 74 m2-es, 3 szobás
+ étkezõs, erkélyes, jó állapotban lévõ
öröklakás eladó. Irányár: 14,1 M Ft. Tel: 0630-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Keresztúron, Tescóhoz közel téglaépítésû, 65 m2-es, 2 szobás, egyedi fûtéses,
erkélyes, gyönyörûen felújított öröklakás
eladó. Ár: 14,9 M Ft. Tel: 06-30-978-1144,
06-20-388-7217

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
90 NM-ES, ÚJÉPÍTÉSÛ kertes alkalmi áron
Rákoskerten! 5 szoba, duplakomfort, referenciák, hitel, szocpol! www.minosegmagyar.hu 25,5 MFt. 06-30-522-1099

OKTATÁS
ANGOLTANÍTÁS felnõtteknek, gyerekeknek.
Tel: 06-30-9141-720
ANGOL NYELVOKTATÁS kezdõknek, utazóknak, vizsgára készülõknek. Cél: helyes, aktív nyelvhasználat. Nyelvterületen tapasztalattal rendelkezõ egyetemistától. Tel: 0630-463-3235
NÉMET

NYELVOKTATÁST,

érettségire,

nyelvvizsgára való felkészítést vállal többéves tapasztalattal rendelkezõ középiskolai
tanárnõ Rákoshegyen. Tel: 06-70-5233687
TÖBBÉVES GYAKORLATTAL rendelkezõ
egyetemista fiatalember matematika, fizika
tantárgyakból korrepetálást vállal közép- és
általános iskolásoknak. Hívjon bizalommal!
Tel: 06-30-374-3775
MATEMATIKAOKTATÁS 4-8. osztályosoknak. Tel: 06-30-484-2830
KÉMIA korrepetálást vállal általános és középiskolai tanár. Tel: 256-7187, 06-30-5999647, 06-94-314-922 (egész nap)
MAGYAR NYELVBÕL, irodalomból és francia nyelvbõl tanítást, korrepetálást vállal
diplomás tanár. Tel: 06-20-313-6614

HÍRHOZÓ · Fõszerkesztõ: Torkos Matild. Olvasószerkesztõ: Varga Orsolya. Mûvészeti vezetõ: Bozsoky Tamás. Szerkesztõségvezetõ: Horváth Tibor Munkatársak: Kili Tamás, Szakács Zsuzsa. Kiadja a lapalapító tulajdonos Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata megbízásából a Patriot Bt. · Felelõs kiadó a kiadó vezetõje · Szerkesztõség: 1173 Budapest, Pesti út 167. 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

SZABADIDÕ

2008. FEBRUÁR 26.

Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Megfejtéseiket nyílt postai levelezõlapon várjuk szerkesztõségünk címére: 1173 Pesti
út 167. Beküldési határidõ: március 11. A helyes megfejtést
beküldõk között három darab ezer forint értékû könyvutalványt sorsolunk ki. A nyertesek nevét következõ lapszámunkban közöljük, nyereményüket telefonon (telefonszám:

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

a Mátyás Király
Általános Iskolában

CSÖMÖRÖN
· ISKOLANÉZEGETÕ játékos foglalkozás a tanító nénik vezetésével (március 14-én, április 4-én, április 11-én 15 órától)
· SZÜLÕI ÉRTEKEZLET a leendõ elsõsök szüleinek minden elsõ osztályban tanító szakember részvételével (március 19-én 17
órától)
· NYÍLT TANÍTÁSI NAP a leendõ elsõs tanítónõk osztályaiban
(április 3-án 8-11 óráig)
· BEIRATKOZÁS április 14-én és 15-én 8-18 óráig

2141 Csömör, Major utca 7-9.
Tel.: (06-28) 543-920 www.csomorsuli.lapja.hu
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257-9589) történõ egyeztetés után szerkesztõségünkben vehetik át. Elõzõ számunk rejtvényének helyes megfejtései:
Márk Tivadar; Bajor Gizi Színészmúzeum. Nyertes olvasóink: Németh Gyula, 1173 545. utca 30.; Dózsa Andrásné, 1173
Pesti út 160.; Kovalovszki Lászlóné, 1171 Szánthó Géza utca 47.
Gratulálunk!

AUTÓÜVEG
eladás-beszerelés
SZÉLVÉDÕJAVÍTÁS

1171. Budapest, Péceli út 124.
tel.: 257-9910, 06-20-971-3499

KITÚR-LAK
MEGNYITOTTUNK!
Minõségi angol import
gyermekruhát kínálunk.
Folyamatosan változó
árukészlettel várjuk!
Mindenki megtalálja a számára
megfelelõ minõséget és árat!
Ízelítõnek néhány márkanév a
kínálatunkból: MEXX, NEXT, GAP,
BARBIE, ADAMS… stb.

Nyitva tartás: H-P: 10.00-18.00-ig
Szo: 9.00-13.00-ig
Címünk: 1173 Bp. Újlak u. 19.

LIBERTAS FÖLDMÉRÕ BT.

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

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.
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Hírhozó

HIRDETÉS

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.
1

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.

