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A X VI I . ker ület önkormányzatának lapja

XVIII. évfolyam 5. szám

Megkezdte munkáját
a Parkgondnoki Szolgálat

A nemzet ünnepén
„A közösség szolgálata mindenki számára kötelezettség”

! KILI TAMÁS
z önkormányzat
képviselõ-testülete
2007 év végén döntött
arról, hogy Parkgondnoki Szolgálatot hoz létre, amely a Rákosmente
Kft. szervezeti egységeként jön létre. A szolgálat március 1-tõl tíz fõvel kezdte meg a munkát kerületünk közterületein, mûködésükre
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éves szinten 33,6 millió
forintot biztosít az önkormányzat. A szolgálatot Riz Levente polgármester, Hajdú László, a
Rákosmente Kft. ügyvezetõje és Rózsahegyi Péter önkormányzati képviselõ, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke
mutatta be a sajtó képviselõinek a Népkertben
március 13-án.
Cikkünk a 8. oldalon

A kulturált ebtartásért
Az 1848–49-es szabadságharc 160. évfordulójáról az idei ünnepre felújított Honvédsíroknál emlékeztek meg a rákosmentiek. A központi megemlékezés után a Dózsa Mûvelõdési Házban a Misztrál együttes mûsorát tekinthették meg. Beszámoló a 6. oldalon

Zavadszky Gábor-emléktorna
! VARGA ORSOLYA
árcius 20-22. között rendezték
meg az RTK-pályán a
Zavadszky Gábor-emléktornát. A két évvel
ezelõtt elhunyt labdarúgó családja relikviákat adományozott a
klubnak, amelyeket a
pálya épületében lévõ
vitrinben kiállítottak.
Zavadszky János, Varga Zoltán, Riz Levente és Virág Beszámoló az emléktorMihály a relikviáknál
náról a 19. oldalon.

M

A

J

Á

N

L

J

U

Jövõre öt mûfüves pálya épül majd
Elfogadták a költségvetési rendeletet
Húsvéti üzenet
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Böjte atya Rákosligeten misézett
Sportos Makk Marcik
Gyermekrajzok a Dózsában
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! MUNKATÁRSUNKTÓL

sorban lakótelepi –
közterületeket ettõl a
erületszerte gon- számos szempontból
dot jelentett eddig kellemetlen szennyeRákosmentén az ebtar- zõanyagtól.
Folytatás a 9. oldalon >
tás káros „mellékterméke”. Nem voltak kutyaürülék-gyûjtõ edé- Zöld Rákosmentét!
nyek, amelyek haszná- Köztisztasági Program
latával a környezettu- 2008 - részletek a 8-9.
datos gazdák mentesít- oldalon
hették volna – az elsõ-
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Szalóki Ágnes Karády-mûsora
Vámpír gróf a Dózsában
Bronzérmes testnevelõtanár
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Jövõre öt mûfüves sportpálya épül
A testület újabb óvodabõvítésrõl is döntött
! MUNKATÁRSUNKTÓL
iz Levente napirend
elõtti beszámolójával kezdõdött a március 20-i testületi ülés. A
polgármester jó hírekkel szolgált: 475 millió
forint uniós támogatást
nyert el a kerület útépítésre, a támogatás segítségével megvalósulhat az a 772 milliós útfejlesztés, amelynek keretében RákoscsabaÚjtelepen, Rákoskerten
és Rákosligeten épülhetnek meg az új utak.
Riz Levente beszámolt
arról is: Rákoscsaba
központjának megújítása kapcsán is sikerrel
pályáztak, a Köztérprogram nyertesei közé
választották legidõsebb
városrészünket.
Ezt követõen Hatvani Zoltán (Fidesz)
mondta el napirend
elõtti felszólalását. A
rákoskerti képviselõ
bejelentette, hogy a
Kossuth Lajos Általános Iskola kerítését –
amelyet hosszú évekig
nem volt képes az elõzõ önkormányzati vezetés megcsinálni – április végére megépítik.
Ezt követõen Fenke
Ferenc (MIÉP) kért
szót, aki elõször köszönetet mondott Rákosmente népének a március 9-i népszavazáson
a nagyarányú részvételért, és a referendum
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eredményéért. Fenke
Ferenc a szocialista
párti és a szabad demokrata képviselõknek
címezve nehezményezte: „Most ki tetszenek
jelenteni, hogy büntiben vagyunk, nem
méltóztatnak a vizitdíj
kapcsán a kiesõ összeget visszapótolni, a
gyermekorvosi praxisokat fenyegették meg
azzal, hogy elveszik a
kompenzációjukat.”
Riz Levente reagálásában elmondta: a kerület nagyon határozott
véleményt mondott a
népszavazáson, a statisztikai adatok szerint
nálunk volt a legmagasabb az igenek aránya a
vizitdíj és a kórházi napidíj tekintetében.
A testület ezután hatósági ügyeket tárgyalt
zárt ülésen, majd a kerületi rendõrkapitány
beszámolója követke-
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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 06-20-6630019-es telefonszámon.

Polgármester
Riz Levente – Fidesz – március 31. – bejelentkezés: 2533306, 253-3398.
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zett. Riz Levente elismerõen szólt a kerületi
rendõrség tevékenységérõl, és kérte, fogadják
el Szigeti János rendõrkapitány beszámolóját.
A rendõrkapitány megköszönte az önkormányzat erkölcsi és
anyagi támogatását,
amit a kapitányságnak
biztosított 2007-ben. Az
így kapott 30 millió forint feltétlenül szükséges ahhoz, hogy eredményesen dolgozzanak. A rendõrkapitány
beszámolóját a testület
elfogadta.
A testület ezután a
kerületi tûzoltóság beszámolójára tért rá. A
polgármester méltatta
tûzoltóság áldozatos
munkáját, Csizmadia
Zoltán regionális tûzoltóparancsnok beszámolóját ugyancsak egyhangú szavazással fogadott el a testület.

A testület ezután módosította a szociális ellátásokról szóló, illetve
az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletét, majd egyhangú
szavazással úgy döntött, hogy kerületünket
Bényi Zsolt (Fidesz)
képviselje a Közép-Magyarországi Regionális
Egészségügyi Tanács
Fõvárosi Egészségügyi
Kerekasztalában.
A határozati javaslatok megtárgyalása során egyhangú szavazással döntöttek, hogy
együttmûködési megállapodást köt Rákosmente Önkormányzata
az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettel,
amelynek képviselõje a
jövõben az ügyfélszolgálati irodán nyújt tanácsadást. Ezt követõen Dombóvári Csaba
alpolgármester elõterjesztésére megszavaz-
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Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: április 7. Elõzetes bejelentkezés: 257-5054.

*
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ták, hogy Mecseki Hargita szobrászmûvész
Múzsák címû díszkútját a Fuchs-kastély kertjében helyezzék el.
Elfogadta a testület a
Rózsaszál utca–Tiszaörs utca keresztezõdésében lévõ ingatlan szabályozási keretterv módosításához készített
hatástanulmányt,
amely a rákoskerti
templom elhelyezéséhez szükséges. Vita
bontakozott ki a Rákosmente Kft. felügyelõbizottsági tagjainak javadalmazásának elvrendszerérõl, hogy a
tiszteletdíjat fix összegben, a minimálbér meghatározott százalékához, avagy az ügyvezetõ igazgató mindenkori
fizetésének meghatározott arányához igazítva
állapítsák-e meg.
A Horváth Tamás alpolgármester által jegyzett határozati javaslathoz több módosító indítvány is érkezett.
Fachet Gergõ (Itthon
Rákosmentén Egyesület) és Kiss Lajos (MSZP)
képviselõ egyaránt fix
összegben
határozta
volna meg a tiszteletdíjat. Utóbbi 2008. április
1-tõl 2009. május végéig
a FEB elnöknek 60, míg
a bizottság tagjának 50
ezer forint tiszteletdíjat
javasolt.
A testület végül az
eredeti javaslatot fo-
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április 7. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában
lehet.

Tanácsnokok
Alpolgármesterek
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz – március 31. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Fohsz
Tivadar – Fidesz – április 14. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás – Fidesz

Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén 18–19
óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Lázár
Attila – Fidesz közbiztonsági és sporttanácsnok – a
hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz-iroda, Péceli út 106. *
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gadta el, vagyis tagok
esetében az ügyvezetõ
bruttó megbízási díjának 8 %-a/hó, az elnök esetében az ügyvezetõ bruttó megbízási díjának 10 %a/hó tiszteletdíj illeti
meg a bizottság tagjait. Ez gyakorlatilag
szinte azonos javadalmazást jelent azzal,
amit Kiss Lajos képviselõ javasolt. A szocialisták frakcióvezetõje
egyébként a szavazás
után a jegyzõ véleményét kérte, miszerint
jogszerûnek tartja-e a
szavazást. Ugyanis a
szavazatokat megjelenítõ elektronikus táblán látható volt, hogy
több érintett képviselõ
is részt vett a voksolásban. Rúzsa Ágnes
jegyzõ
elmondta,
hogy a képviselõknek
módjuk lett volna jelezni, hogy nem kívánnak részt venni a
szavazásban, ám nem
éltek ezzel a lehetõséggel.
A testület egyhangúan támogatta Dombóvári Csaba javaslatát az Összefogás
Óvoda
bõvítésére,
majd úgy döntött kiírják a pályázatot a Csillagszem óvoda vezetõi posztjára.
Ezután az indulatos
megjegyzéseket sem
nélkülözõ éles hangú
vita kísérte Fohsz Tivadar alpolgármester elõterjesztését a kerületben megvalósítandó
mûfüves sportpályákról, miközben azt egy
hozzászóló sem vitatta,

F

hogy szükség van rájuk.
Fohsz Tivadar elõterjesztése szerint az önkormányzat kiemelten
fontos feladatának tartja, hogy a kerületi
gyermekek és a mozogni vágyó lakosság
számára
megfelelõ
sportolási körülményeket biztosítson.
Jelenleg sportpályáink többsége elavult,
az iskolai udvarok betonos, aszfaltos, vagy
földes kialakításúak, a
tornatermeink többsége nem megfelelõ méretû. Ezen akarnak
változtatni: szabványos 20x40 méteres
mûfüves sportpályák
kialakítását kezdeményezte az alpolgármester, amelyek több
sportág ûzésére is alkalmasak, és csökkentik a sérülés veszélyét.
Egy csarnok kialakítására is javaslat született, amelynek bérbeadásával biztosítható a
beruházás 2-3 éven belüli megtérülése.
Oláh László (SZDSZ)
arra hívta fel a figyelmet, hogy az elõterjesztés nem tartalmazza a
mûszaki
tartalmat,
Kiss Lajos (MSZP) szerint elõkészítetlen az
anyag, hiányzik a megfelelõ szakmai, pénzügyi alátámasztás.
A testület a kritikák
ellenére majdnem egyhangúlag, 27 igen, 1
tartózkodás
mellett
megszavazta az elõterjesztést. Ezek szerint
az elõzetes költségbecslések
alapján
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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 utol-
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egyenként 24 millió forintos
ráfordítással
mûfüves sportpályát
építenek a Diadal úti, a
Kép utcai, a Jókai, a
Zrínyi általános iskolák, valamint a Balassi
gimnázium területén.
A Bakancsos utca 3.
alatti sportpályán pedig könynyûszerkezetes mûfüves csarnok
épül.
A testület ezután kihelyezett ügyfélszolgálati és okmányiroda
létrehozásáról döntött
a Kucorgó téren, ennek
érdekében felújítják az
ott található, korábban
rendõrörsnek használt
épületet. Ezt követõen
Riz Levente polgármester javaslatára a
képviselõk egymillió
forintot szavaztak meg
a Ferihegyi Repülõtér
ellen a zajterhelés miatt indított birtokvédelmi per költségeire.
A testület rendkívüli
ülést is tartott, amelyen zárt ajtók mögött
eredménytelennek
nyilvánították az aljegyzõi pályázatot, és
új pályázat kiírásáról
döntöttek.
A képviselõk egyhangú
szavazással
döntöttek arról, hogy
Rákosmente csatlakozik a Fõvárosi Közgyûlés városrendészeti bizottsága által készített Budapest Fõváros
Bûnmegelõzési
Chartához, majd hozzájárultak a Kollár Katalin rákoskerti házi
gyermekorvos praxisát átvevõ orvos személyéhez.

3

Egyértelmû üzenet Rákosmentérõl:
nemet mondunk a járatritkításra
fõváros XVII. kerületének önkormányzati képviselõ-testülete kedd esti ülésén kezdeményezésemre a
napi pártpolitikán felülemelkedve összefogott, és egyhangúlag elfogadott határozatban tiltakozott a járatritkítások, a járatmegszüntetések, a BKV nyilvánosságra
hozott Paraméterkönyv-javaslata ellen.
Budapest egyetlen, a BKV részérõl csak autóbusszal
ellátott kerületének polgármestereként és egyben a Fõvárosi Közgyûlés közlekedési ügyekben illetékes szakbizottságának tagjaként fontosnak tartottam, hogy Rákosmente világos üzenetet küldjön a fõváros vezetése számára.
A képviselõ-testületben helyet foglaló szervezetek
(Fidesz, KDNP, MIÉP, MSZP, SZDSZ, MSZDP,
Itthon Rákosmentén Egyesület) frakciói, minden képviselõ megszavazta javaslatomat. Az egyhangúlag
meghozott határozatok kimondják, hogy Rákosmente
„nem tartja helyesnek a tömegközlekedés visszafejlesztésére irányuló szándékokat, ezért elfogadhatatlannak
tart minden olyan átszervezési javaslatot, mely a
XVII. kerületben a közösségi közlekedés forgalmi teljesítményének csökkentésével járna.”. A képviselõ-testület „elfogadhatatlannak tartja a BKV Zrt. 2008. évi
Paraméterkönyvének február végén nyilvánosságra
hozott tervezetét, az abban foglalt járatmegszüntetések
és járatritkítások miatt annak megvalósulását nem támogatja.”
A Paraméterkönyv tervezetében szereplõ kerületi változtatások, a 67-es autóbusz drasztikus ritkítása, a 276E
megszüntetése, a 61E ritkítása és a 61-es gyors megszüntetése, a rákoskerti és rákoscsabai körforgalmakban,
valamint a Pécel felõl érkezõ járatok esetében a drasztikus járatritkítás, továbbá a csúcsidõn kívüli idõszakokban általánossá váló 30 perces járatkövetés kerületünk
számára kivétel nélkül elfogadhatatlanok. Az ismert
változtatások nem csak a józan ésszel, hanem a kerületi
képviselõ-testület által 2007-ben elfogadott Rákosmente
Közlekedésfejlesztési Akciótervével is ellentétesek.
Ezúton is jelezzük: a XVII. kerületnek kész javaslata
van a hálózatfejlesztésre, a buszjáratok átszervezésére,
amely a szolgáltatás javítását és az átszállások számának csökkentését célozza, szemben az ismert Paraméterkönyv-tervezetben foglalt hálózatrombolással. Bízunk
benne, hogy javaslatainkat a fõváros és a BKV vezetése
megfogadja, és megérti az egyértelmû üzenetet: Rákosmente képviselõ-testülete, az itt élõ 82 ezer ember nemet
mond a járatritkításokra.
Riz Levente,
XVII. kerületi polgármester, fõvárosi képviselõ

A
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só csütörtök 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
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.

*
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Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület – 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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Elfogadták a költségvetési rendeletet
A büdzsé hangsúlyai: közlekedésfejlesztés és köztisztasági program
! KILI TAMÁS
ét rendkívüli testületi ülést is tartott a
képviselõ-testület március 11-én. Az elsõ ülés
kezdetén Riz Levente
polgármester megköszönte a március 9-i népszavazáson közremûködõ önkormányzati dolgozók áldozatos munkáját, a lakosságnak pedig
a kiemelkedõ részvételt.

K

Az ülésen az MSZP- és
az SZDSZ- frakció közös
kezdeményezésre a testület úgy döntött, csatlakozunk a VII. és a VIII.
kerületi önkormányzat
által létrehozott Elsõ
Energia-beszerzési Önkormányzati Társuláshoz, és a frakciók egyegy delegált tagjából,
szakértõjébõl álló csoportot bízott meg a tárgyalások lefolytatásával.

A második rendkívüli
ülésen a a 2008. évi költségvetést tárgyalták. Az
elõterjesztést benyújtó
Riz Levente polgármester expozéjában elmondta, hogy 2008-ban komoly bevételi forrásmegvonást kellett a kerületnek elszenvednie,
mert súlyos mértékben
csökkent az állami normatív hozzájárulások
összege. A bevételcsök-

kenés a tavalyi évhez képest meghaladja az 500
millió forintot. A mûködési kiadásokat, ahol lehet, lefaragták. A fejlesztéseket viszont nem
hagyják el, komoly öszszeget terveztek az uniós
pályázatok önrészére.
Közel kétmilliárdot költenek útépítésekre, útjavításokra. Riz Levente
kifejtette: a költségvetésben prioritást élvez a ke-

rület közlekedésének fejlesztése. Az elõterjesztésben szerepel a Tempo
30-as zónák, fekvõrendõrök kiépítése, járdaépítési program. Idén P+R
parkolók épülnek a kerületi vasúti megállóhelyeknél, azonban csak a
rákosligeti terheli a költségvetést, a többit uniós
pályázatból finanszírozzák. Jelentõs tétel a köztisztaság javítása, a köz-

Leszavazott fõvárosi módosító indítványok
A Fõvárosi Közgyûlés március 10én tárgyalta és fogadta el Budapest
2008-as költségvetését. Az elõterjesztéshez Riz Levente polgármester fõvárosi képviselõként 15 módosító indítványt nyújtott be különbözõ kerületi beruházások érdekében, amelyek fõvárosi hatáskört
érintenek. A módosító javaslatokat
csak a Fidesz, a KDNP és az MDF
képviselõi támogatták.
A közgyûlésben többséggel rendelkezõ MSZP–SZDSZ-frakciók
egyetlen ellenzéki módosító indítványt sem fogadtak el, így a
Rákosmentét érintõ javaslatokat is
mind leszavazták.

autóbusz-megállónál (161, 162
busz) lámpás (nyomógombos)
gyalogátkelõhely kialakítása
" Rákoscsabán, a Zrínyi úton a
Nagyszentmiklós utcai autóbuszmegállónál (161, 162 busz) lámpás (nyomógombos) gyalogátkelõhely kialakítása
" Rákoscsabán, a Péceli út mentén található rossz állapotú járda felújítása
" Rákoscsabán, a Pesti úton a Szabadság sugárúti autóbusz-megállónál lámpás (nyomógombos)
gyalogátkelõhely kialakítása

" Rákoscsabán,

a Pesti úton a
Mezõtárkány utcai autóbuszmegállónál (161, 162 busz) lámpás (nyomógombos) gyalogátkelõhely kialakítása
" Rákoskerten, a Zrínyi út és a
Rákoskert sgt. keresztezõdésében jelzõlámpa létesítése
" Rákoskerten, a Kucorgó téren
körforgalom tervezése és építése
" Rákoskerten, a Pesti úton az
Alsókörtvélyes/Rózsaszál utcai
autóbusz-megállónál (97, 297
busz) lámpás (nyomógombos)

A polgármester által
benyújtott javaslatok
a következõk voltak:

" Rákoscsabán,

a Péceli úton, a
Pöröly utcai autóbusz-megállónál (69, 69A busz) lámpás (nyomógombos) gyalogátkelõhely kialakítása
" Rákoscsabán, a Zrínyi úton az
Alsódabas/Csabagyöngye utcai

F

O G A D Ó Ó R Á K

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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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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gyalogátkelõhely kialakítása
a Lõrinci út és a
Melczer utca keresztezõdésében
lámpás (nyomógombos) gyalogátkelõhely kialakítása
" Rákoshegyen a Ferihegyi út és a
Széchenyi utca keresztezõdésben
lámpás csomópont kialakítása
" Rákoshegyen, a Baross utcaSzabadság utca keresztezõdésében lámpás (nyomógombos)
gyalogátkelõhely kialakítása
" Rákosligeten, a Cinkotai út és a
Gyöngytyúk utca keresztezõdésében lámpás csomópont kialakítása
" Rákoscsaba-Újtelepen, a Diadal
utca felújításának elõrehozatala
2008-ra
" A rákoshegyi Ferihegyi út és a
rákosligeti Liget sor meghosszabbításának terveztetése
Az MSZP–SZDSZ fõvárosi képviselõi között ketten is kerületi illetõségûek: Devánszkiné dr. Molnár
Katalin és Gy. Németh Erzsébet. A
képviselõk egyik javaslatot sem támogatták, nemmel szavaztak.
" Rákoshegyen
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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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területek
rendjének,
színvonalának emelése,
50 millió forintot tartalékoltak parkok és játszóterek építésére, felújítására. Létrehozzák a Mezõõri Szolgálatot és a helyi közterület-felügyeletet, folytatódik a faültetési és a díszkivilágítási
program is, térfigyelõrendszert alakítanak ki a
jobb közbiztonság érdekében.
A büdzséhez több módosító indítvány is érkezett. A szociális és lakásügyi bizottság javaslatát,
amely több mint 20 millióval emelte a szociális
segélyezésre fordított
pénzeket, a polgármester befogadta. Az oktatási és kulturális bizottság
plusz 6 millió forintot
kért a kiemelkedõ versenyeredményeket elért
tanulók, illetve pedagógusaik javadalmazására,
az elõterjesztõ ezt is befogadta. Megépülhet az
513. utcai lakóházak
elõtti parkoló is, errõl kötött hasznos kompromisszumot Morauszky
András (MSZP) és Riz
Levente polgármester, a
költségeket
fele-fele
arányban az egyéni választókerületi keret és a
költségvetés biztosítja.
Az SZDSZ módosító javaslataival kapcsolatban
Riz Levente hangsúlyozta, könyvkiadások, rendezvények támogatását
nem javasolja a költségvetésben szerepeltetni,
ezt a képviselõi, illetve
polgármesteri keretbõl
javasolja megoldani. Az
RTK és a Lakóhelyi SE
támogatása egy nagy pá-

F

lyázati keretben egyesült.
Kiss Lajosnak (MSZP)
több módosító indítványa is lett volna, ezekrõl
nem születhetett döntés,
mert a képviselõ határidõn túl nyújtotta be õket.
Ennek ellenére a többségükre megoldást nyújt a
költségvetés – mondta el
a polgármester.
Horváth Tamás (Fidesz) alpolgármester a
múltból fakadó hiányosságokra hívta fel a figyel-

Horváth Tamás

szükséges állandó vízszint biztosítására 1,3
milliárd forintra lenne
szükség. Kiss Lajos a vízelvezetési problémák
megoldását is hiányolta.
Horváth Tamás és Riz
Levente hangsúlyozta,
hogy 1989-ben készült
egy tanulmány a kerületi vízelvezetés helyzetérõl, amely megmutatta a
problémákat. Az elõzõ
ciklusokban azonban az
MSZP–SZDSZ-es kerületvezetés hozzá sem fogott a kérdés megoldásához, tervek sem készültek. Jelenleg a kerület vezetése a terveket készítteti el, hogy tavasszal
uniós pályázatra benyújthassák.
Hoffmann Attila az
MSZP-frakció javaslatát
tolmácsolta, amelyet a
költségvetés módosító
indítványaként majd a
következõ rendes testületi ülésre terjesztenek
be. Szerintük a kerületi
orvosoknak körülbelül
120 millió forint hiányuk
származik a kiesõ vizitdíjból, ezért kérik a költségvetés módosítását oly
módon, hogy a beállított
5 millió forintos tételt 120

met, példaként említve a
Dormánd utcai bölcsõdét. Éveken át statikai jelentések, szakértõi vélemények jelezték a bajokat, de a korábbi vezetés
nem csinált semmit,
ezért ma a bölcsõde épülete nagyon rossz állapotban van. Kiss Lajos
elmondta, hogy tisztában vannak nem csak a
Dormánd utcai bölcsõde, hanem a Diadal úti
iskola problémáival is,
ezek duzzadó agyagra
épültek,
csapadéktól
függõen állandó mozgásban tartva az épületeket. 2006-ban szakértõi
véleményt
kértek,
amelybõl kiderült, csak a Kiss Lajos
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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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Hoffmann Attila

millió forintra emeljék.
Riz Levente szerint ez a
javaslat felháborító és cinikus. Az MSZP-SZDSZ
ne az önkormányzattal
fizettesse meg, amit a háziorvosoktól elvett. Arra
kérte a volt polgármestert, hogy szíveskedjenek inkább a kormányra
hatni, hogy a háziorvosoknak adják vissza azt a
pénzt, amit a vizitdíj bevezetésekor elvettek tõlük. Dunai Mónika (Fidesz) felvetette, hogy a
frakciók közös nyilatkozattal forduljanak a parlamenthez a kerületi orvosok mûködési költségeinek pótlása ügyében.
A képviselõk be nem
fogadott módosító indítványairól – támogatva
az elõterjesztõ Riz Levente indoklásait – a testület minõsített többséggel szavazott és döntött,
majd az önkormányzat
2008. évi költségvetési
rendeletét kétharmados
többséggel elfogadta.
Ezután zárt ülésen tárgyaltak a Rákoscsabai
Közösségi Ház intézményvezetõi teendõinek
ideiglenes
ellátásáról,
majd a BKV Zrt. járatritkításokat, járatmegszünte-
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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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téseket tartalmazó 2008.
évi Paraméterkönyv-tervezete került napirendre.
Riz Levente elõterjesztõként hangsúlyozta: a kerület nem fogadhatja el a
járatritkításokat és járatmegszüntetéseket, ezért
határozott kiállást kért a
képviselõktõl. A polgármester elõterjesztését végül egyhangúlag, 26 igen
szavazattal elfogadta a
testület. Az ezzel kapcsolatos közleményt a 3. oldalon olvashatják.
Ezután a „Parkolók
és csomópontok fejlesztése” címû uniós pályázat benyújtásához kérte
a polgármester a testület hozzájárulását, mint
mondta, az a cél, hogy
minden kerületi vasúti
megállóhelyen épüljön
P+R parkoló. A fõvárossal sikerült megegyezni abban, hogy az
uniós pályázaton elnyerhetõ támogatás önrészét a fõváros cége, a
Parking Kft. fizeti, azt is
sikerült elfogadtatni velük, hogy ezek a parkolók ingyenesek lesznek
– mondta Riz Levente.
Az elõterjesztést egyhangúlag megszavazta
a testület.
Ezután a testület döntött a környezetvédelmi
tárca által az illegális
hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázaton való részvételünkrõl.
Az önkormányzat vezetése a pályázat révén a
rákoshegyi Tisza István
utca–Lõrinci út találkozása közelében lévõ illegális hulladéklerakó helyet szeretné megszüntetni.
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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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Koszorúzási ünnepségek március 15-én
„A XIX. század szabadsághõsei szolgálni szerettek volna, és nem uralkodni”
! HORVÁTH TIBOR
z 1848–49-es forradalom és szabadságharc a modern
parlamentáris Magyarország megszületésének napja. Március 15e jelkép: az elvesztett
szabadság visszaszerzésének, a kivívott szabadság megõrzésének,
a magyar nemzet egységének, a haza és a haladás melletti egyidejû
elkötelezettségének a
szimbóluma.
A Honvédsíroknál
megtartott ünnepségen
megjelent Alexa György
(MSZP) és Pesti Imre (Fidesz)
országgyûlési
képviselõk, Riz Levente
polgármester, valamint
az önkormányzat tisztségviselõi és képviselõi.
Az ünnepi beszédet a
rendezvény díszvendége, Tõkéczki László történész, egyetemi docens
tartotta. „1848–49 fontosságát az adja, hogy
az, ami a mai Magyarországon történik, sok

A

A Honvédsíroknál emlékezett Rákosmente a szabadságharc 160. évfordulójára

szempontból megvilágítódik az akkori hõsök
életében. 160 évvel ezelõtt a szabadságharc
magyar résztvevõi nem
anyagi javakért küzdöttek. Erkölcsi alapokon
akarták megváltoztatni
a világot. Olyan emberek kívántak közterheket viselni, akiknek korábban csak elõjogaik
voltak. Ennek a generációnak a tagjai és utódaik a hatalmat, közszol-

Az ünnep elõtt lévõ estén, március 14-én Rákoscsabán úgy
tûnt, mindenki részese akar lenni, a szûnni nem akaró esõ
ellenére az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 160.
évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezésnek. A
Rákoscsabai Polgári Kör tagjai, valamint a Szabadság
Sugárúti Általános Iskola diákjai és nevelõi színvonalas,
ünnepi mûsort állították össze, a Kossuth-szobornál
beszédet mondott Horváth Tamás alpolgármester, majd
koszorút helyeztek el a megjelent szervezetek képviselõi.

gálatnak felfogván, nem
meggazdagodásra
használták. 1896-ban
hazánkban létrehozták
a magyar tanárképzés
központját, az Eötvös
József Kollégiumot a
következõ jelszóval: A
szellem szabadon szolgál. Ez is hûen mutatja,
hogy a XIX. század szabadsághõsei szolgálni
szerettek volna, és nem
uralkodni. 160 évvel
ezelõtt Magyarország
bebizonyította
azt,
hogy a szellem szintjén
Európa vagyunk. Elõdeink felismerték azt,
hogy a közösség szolgálata mindenki számára kötelezettséget jelent.” A történész
hangsúlyozta, 1848–49
nagy érdeme, hogy akkor hozta el számunkra
a nemzeti öntudatot,
amikor már felbomlóban volt a régi, hagyománytisztelõ világ. „Ez
a forradalmunk azért
tud eleven maradni,
mert a máról szól, mindig van üzenete az utókorhoz. Olyan világban
képtelenség együtt élni,
ahol nincs közös emlékezet, nincs értékrend,
ahol az együttélési kötelezettségek
megdermednek, ahol a másik
sorsa nem érdekel min-

ket. Emlékezet nélkül
olyan az ember, mint a
fa gyökér nélkül. Az
ilyen embert borzasztó

elõdei voltak.” Az ünnepi beszéd után koszorút helyezett el az önkormányzat nevében
Riz Levente polgármester, Dombóvári Csaba,
Fohsz Tivadar és Horváth
Tamás alpolgármesterek. Õket követte Alexa
György és Pesti Imre,
országgyûlési képviselõk és Tõkéczki László.
A koszorúzást a kerületi kisebbségek, a politikai pártok és a civil
szervezetek képviselõi
folytatták. Az ünnepi
mûsor a Dózsa Mûvelõdési Házban folytatódott, ahol a kiváló zenészekbõl álló Misztrál
együttes adott felejthetetlen koncertet. Az

A Rákosligeti Polgári Kör március 14-én a Hõsök terén, a
nemzeti lobogónál tartotta az 1848/1849. évi forradalom és
szabadságharc 160. évfordulója tiszteletére rendezett
megemlékezést. Ünnepi beszédet mondott Mátéfy Anna, a
XVII. kerületért Egyesület elnöke, majd az emlékezés virágait és koszorúit Riz Levente polgármester, Alexa György
országgyûlési képviselõ, Dombóvári Csaba, Fohsz Tivadar,
Horváth Tamás alpolgármesterek, valamint a megjelent
szervezetek képviselõi és Rákosliget polgárai helyezték el.

könnyû manipulálni és
becsapni.”
Tõkéczki
László a következõ sorokkal zárta ünnepi
gondolatait: „Jegyezzük
meg a 160 évvel ezelõtti
evidenciát! Ma már
nem evidencia a szabályok betartása, a szolidaritás, mert az önérdek lett a legfontosabb.
1848–49-ben pedig az
volt, és boldog lehet az
a nép, amelynek ilyen

1997-ben alakult zenekar hazai és külföldi
költõk verseit zenésíti
meg sajátos és egyéni
hangon. Dalaikban ötvözõdik a történelem, a
hagyomány és a különleges, gyökereiben magyar és modern dallamvilág. Zenei munkásságukért 2006-ban Bartók
Béla-díjat, 2008-ban pedig Balassi Bálint-emlékérmet kaptak.
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Újabb pályázat, újabb siker
Megújulhat Rákoscsaba történelmi központja
! MUNKATÁRSUNKTÓL
kvai-Szabó Imre fõpolgármester-helyettes
részvételével március
19-én a Fõvárosi Közgyûlés épületében eredményt hirdettek a Köztér-program pályázatán. A fõváros városfejlesztõ szakcége, a
Studio Metropolitana
Kht. által menedzselt
pályázaton önkormányzatunk a Rákoscsaba Fõ
tér koncepcióval indult,
amely révén a Péceli út
mentén a csabai református templomtól a katolikus templomig tartó
területet, a Piac teret és
a Csaba vezér teret kívánja fejleszteni. Kerületünk megnyerte a pályázatot.
A Köztér Programban egy-egy köztér,
közpark vagy fõutca

Részletek a pályázat eredményét
hírül adó levélbõl:

I

megújításával, újragondolásával pályázhattak
a budapesti kerületi önkormányzatok és az
agglomerációs, 10 ezer
fõnél nagyobb települések.
A program legfontosabb célja, hogy a
Studio Metropolitana
Kht. segítségével a
résztvevõ önkormányzatok a kerületük, városuk egy-egy kiemelt

Tanácselnök
és polgármester

Riz Levente polgármester márciusban meghívta hivatalába a XVII. kerület utolsó tanácselnökét, Krébesz Károlyt. Az egykori és jelenlegi városvezetõ többnyire a kerületet érintõ fontosabb fejlesztésekrõl cserélt eszmét,
de Riz Levente kíváncsi volt az egykori tanácselnök tapasztalataira, véleményére is. Krébesz Károly 1970 és
1990 között állt a XVII. kerület élén, 1970–78 között tanácselnök-helyettes, 1978–1990 között tanácselnökként dolgozott.

fontosságú helyszínét
hívogató, programokkal és élettel teli térré
alakítsák.
A gyõztes pályázóknak a kiválasztott területeken segítséget nyújtanak a városmegújító
törekvések megvalósításához. Segítenek a
partnerek felkutatásában, bevonják a civil lakosságot, vállalkozókat,
magánberuházókat, átadják szakmai tudásukat, tapasztalataikat,
hozzájárulnak a tervezés költségeihez.
Riz Levente polgármester hangsúlyozta: a
Rákoscsaba történelmi
városmagja, a Csaba vezér tér, Piac tér jelenleg
fõvárosi tulajdonú terület, ezért is fontos, hogy
Budapest támogatta a
kerület pályázatát, a helyi városvezetés megújító szándékát.
A kétéves alkotófolyamat alkalmat ad az
önkormányzatoknak
arra, hogy a legfrissebb
nemzetközi tapasztalatokat, az európai uniós
pályázati lehetõségeket
és a lakossági igényeket
összehangolva újítsák
meg az általuk kiválasztott területeket.
A pályázat keretében
10 budapesti és három
agglomerációs önkormányzatot választottak
ki a bírálóbizottság tagjai. A nyertes köztereket a terület típusa sze-

Tisztelt Polgármester úr!
Engedje meg, hogy gratuláljak Önnek azért a
minõségi munkáért, amellyel a Budapest újuljon meg minden téren! pályázati anyagot az
Önkormányzat elkészítette. Örömmel tájékoztatom, hogy az Ön XVII. kerületében található
Csaba vezér tér és rákoscsabai Piac tér közteret
a Köztér Program bíráló bizottsága a programban való részvételre megfelelõnek találta és
nyertesnek választotta.
A pályázati felhívásra számos megfelelõ pályázat érkezett, amelyek közül a bíráló bizottság a 13 nyertes pályázatot kiválasztotta.
A sokféle nyertes közteret a közterület típusa
szerint osztottuk fel négy csoportba. A négy
munkacsoportot a terek városi szövetben lévõ
funkciói alapján alakítottuk ki a következõképpen:
· Belvárosi köztér
· Külsõ városrész központja
· Lakótelepi tér
· Agglomerációs település központja
Úgy gondoltuk, hogy mindegyik csoportból
választunk egy-egy közteret, amelyet a csoport
archetípusának választunk, és az adott területtípusra vonatkozó problémákat azon keresztül
fogjuk feltárni, megoldást keresni rá. Ez lesz az
a köztér, amelynek menedzselését – a bíráló bizottság döntése alapján – a Studio
Metropolitana Kht. felvállalja.
Mindezek alapján értesítem Önt, hogy az Ön
pályázata a Külsõ városrész központja csoport
archetípusa lett. A Csaba vezér tér és rákoscsabai Piac teret a Studio Metropolitana Kht. a
Köztér Studio tagjává választotta.
Dr. Kristin Faurest
Kravalik Zsuzsa,
projektfelelõs
projektfelelõs
Studio Metropolitana
Urbanisztikai Kutató Központ Kht.
rint négy kategóriába
(belvárosi tér, külsõ városrész központja, lakótelepi tér, agglomerációs központ) osztották fel.
A XVII. kerületi, rákoscsabai Csaba Vezér
tér és Piac tér a külsõ
városközpontok kategóriáját nyerte meg, sõt
ún. archetípusnak is kiválasztották, amelyet a
Studio Metropolitana
„látványkonyhaként”,

azaz olyan nyilvános
bemutatóhelyként használ majd, ami a többi tér
megújításának is mintaként szolgálhat.
A program megvalósításában a Studio
Metropolitana mellett
közremûködik a BTH
Budapesti Turisztikai
Szolgáltató Kht., a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
és a Budapesti Kommunikációs Fõiskola is.

Zöld és tiszta
Rákosmentét!
Ha megkérdeznek minket,
rákosmentieket, miért szeretünk itt élni, mire vagyunk
büszkék a lakóhelyünkkel kapcsolatban, szinte mindannyiunk válaszából ugyanaz köszön vissza: otthonos, családias, csendes, békés, sok a zöld,
jó a levegõ, város is vidék is
egyszerre, kertvárosias.
Tehát ilyennek szeretjük, és
még inkább ilyennek szeretnénk Rákosmentét.
Mi rákosmentiek egyetértünk
abban, hogy modern kertvárost akarunk építeni, ami egy
új életformát is jelent. Olyan
életformát, amely arra épül,
hogy odafigyelünk egymásra
és a környezetünkre. A polgármesternek és az önkormányzatnak pedig az a dolga, hogy
ennek a közös célnak megvalósulását segítse minden rendelkezésre álló eszközzel.
Ez a Zöld melléklet, amely
ezentúl rendszeresen megjelenik, több mint egy új rovat,
egy átfogó köztisztasági és
környezetvédelmi program része. Ennek keretében jön létre
a Parkgondoki és a Mezõõri
Szolgálat, a helyi Közterületfelügyelet. Idén is folytatjuk a
faültetést, most is az évszámnak megfelelõen 2008 db fa és
cserje ültetésére kerül sor. Ingyenes konténer-akció indul a
sitt, illetve háztartási hulladék
számára, díjmentesen járja darálógép a kerületet, és végzi a
zöldhulladék, fa és bokornyesedék begyûjtését, folytatódik
a hagyományos ingyenes
lombzsák-program. Megkezdõdik pihenõpadok helyreállítása, új padok kihelyezése, ezzel egy idõben indítjuk a „Virágváros akciót”, amely során
a városközpontban felújítjuk a
virágágyásokat, virágládákat,
virágosítjuk az oszlopokat.
Hiszem, hogy a Zöld Rákosmente 2008 Program közös
sikere lesz Rákosmentének,
és minden itt élõnek. Közös siker, amelynek együtt örülhetünk majd, és még büszkébbek lehetünk szeretett városunkra.
Riz Levente polgármester
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Megkezdte munkáját a Parkgondnoki Szolgálat
Feladatuk a közterületek, parkok, játszóterek felügyelete, tisztántartása lesz
! KILI TAMÁS
szolgálat feladata a
kiemelt közterületek, parkok, játszóterek
felügyelete, tisztántartása lesz. Összegyûjtik a
lehullott faleveleket, a
játszótéri eszközöket
tisztán tartják, a homokozót felássák; irtják a
gazt a parkokban, személyes
jelenlétükkel

hogy a Parkõri Szolgálat
eredményes, a kerületi
polgárok számára is érzékelhetõ munkát fog
végezni. Munkába állításuk egy többlépcsõs
köztisztasági programnak a kezdete, amely
külterületeink védelme
érdekében a Mezõõri
Szolgálat létrehozásával
folytatódik a szomszédos kerületek és a kör-

akadályozzák a rongálást, s a munkájuk során
észlelt közterületi szabálysértéseket bejelentik
az illetékes hatóságokhoz. Riz Levente hangsúlyozta: abban bízik,

nyezõ agglomeráció településeinek összefogásával. Rózsahegyi Péter
kifejtette, hogy az önkormányzat
2008-as
Köztisztasági Programjának, a Parkgondnoki

A

Szolgálat, a Mezõõri
Szolgálat és a Közterület
Felügyelet összehangolt
munkájának köszönhetõen érdemi javulás következik be a köztisztaság terén és a zöldterületek általános állapotában.
Hajdú László elmondta,
azokon a területeken,
ahol a parkgondnokok
fognak dolgozni, tájékoztató táblát helyeznek
majd el, rajta a szolgálat
telefonszámaival. A kerület külsõ részein a
szolgálat emberei lombzsákokat is fognak árusítani. A sajtótájékoztató
helyszínének apropóján
Riz Levente ismertette
az önkormányzat további elképeléseit annak érdekében, hogy a Népkert valóban a nép kertjévé váljon. A városközpont rehabilitációjáról
szóló EU-pályázat részeként a terület rendbehozatalára áprilisban
pályáznak, amelynek
egyik kitüntetett célja a
Népkert teljes megújítása.

Merzse Morzsa
vagyok.

Komposztálni
jó egy láda is.

Ezzel most
mi legyen?

A Parkgondnoki
Szolgálat területei
1. Rákosliget,
Rákoscsaba-Újtelep
Heltai téri játszótér és kiemelt
közterület; Hõsök tere; Fackh
Károly tér; Aranykút utcai játszótér
2. Rákoskert
Kucorgó tér; Zrínyi út – Rákoskerti sugárút sarka; Vidadomb; Köszörûs téri játszótér
3. Rákoshegy, Rákoskeresztúr, AkadémiaÚjtelep
Szabad Május téri játszótér;
Szent István tér; Tessedik tér;
Mónus Illés park, Keresztúr emlékpark; 525. téri játszótér és kiemelt közterület
4. Rákoskeresztúr
Akácvirág utca 49. játszótér;
Pesti út 153. játszótér; „Csárdás” játszótér; Gyökér utca 7.
játszótér; Földmûves utca 15.
játszótér
5. Rákoscsaba
Csaba vezér tér; Derkovits téri
játszótér és kiemelt közterület;
Ede utcai játszótér; Tanár utca;
Kõhúr utca játszótér; Tápió téri
játszótér
6. Rákoskeresztúr
„Elágazás", Polgármesteri Hivatal környéke; Szent kereszt tér;
Kaszáló játszótér; Népkert

Ások egy
gödröt,
abban lebomlik.

Vagy bezsákoljuk, és elviszik
a kukások.

Végsõ esetben el is
égethetjük, de csak
hétköznap.

Várjuk környezetvédelmet érintõ észrevételeiket, javaslataikat:

kornyezet@rakosmente.hu
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A kulturált ebtartásért
Az önkormányzat kutyaürülék-gyûjtõ edényeket helyezett el kerületszerte

Tavaszi ingyenes
gallydarálás
kerületszerte

A tavalyi rákoskerti akció
után az önkormányzat
megbízásából a Rákosmente Kft. idén minden
kerületrészben ingyenesen elvégzi a kerti munkák során keletkezõ nyesedék aprítását és elszállítását. A körzetenként
megadott idõpontokban
darálógép járja végig az
utcákat, az önkormányzat
kérése csupán annyi,
hogy a lakók készítsék ki a
zöldhulladékot ingatlanuk
elé. Észrevételeiket addig
is várjuk a kornyezet@
rakosmente.hu e-mailcímre.

Ismét
ingyenlombzsákakció

Folytatás az 1. oldalról >

Lázár Attila képviselõ
javaslatát követõen Rózsahegyi Péter, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke dolgozta ki
a gyûjtés programját és
helyszíneit.
Rákosmente önkormányzata kísérleti jel-

leggel 17 helyen – zömmel a rákoskeresztúri
panelövezetben – létesített ilyen gyûjtõpontokat, amelyeket március
25-én, keddtõl lehet
igénybe venni.
Az edényeket a legkedvezõbb ajánlatot adó
Ko-Sár Kft. szerelte fel és

üzemelteti majd, a kutyagumit Gyálra, a veszélyes hulladékokat
megsemmisítõ telepre
szállítják. A jellegzetes
kék színû, rongálásbiztos fémdobozok használatát nagyban könnyíti,
hogy a gazdiknak zacskóról sem kell gondos-

kodniuk, az edények oldalán megtalálják a
szükséges kiegészítõt.
Rózsahegyi Péter lapunknak elmondta: várják az ebtartók és persze
minden érintett kerületi
lakos véleményét a kutyapiszok-programmal
kapcsolatban.

• Mónus Illés park Újlak u. 112. szám felõli része
• Széchenyi és Füstifecske utca sarka
• Aranylúd u. - Vadkacsa u. sarkával szemben lévõ • Újlak utca 2. szám és Bakancsos utca közötti terület
zöldterület széle
• Pesti út 86. szám melletti zöldsáv (hrsz: 128468/2)
• Borsó utca és Széchenyi utca sarkán lévõ park
• Pesti út 27-29. szám (garzonházak) melletti terület
• Pesti út 158. és 160. szám közötti terület
• Újlak u. 17-21. és Pesti út 37. szám közötti zöldterület
• Gyökér u.- Akácvirág köz keresztezõdése melletti terület
• Gyökér u. 18. szám, teniszpálya széle
• Pesti út 130. szám mögötti labdázónál, zöldterület széle
• Erzsébet körút - Rákoskert sugárút sarok, elektromos
• Ferihegyi úti park a 125393/25 hrsz-ú ingatlannal szekrény és zöldterület közé esõ rész
szemközti terület
• Tanár utcai játszótér
• Ferihegyi út 96-104. szám és a Bujákhida u. közötti terület • Szabad Május tér

Ahol a gyûjtõládákat megtalálhatják:

Ingyenes konténer a tisztaságért
Környezetünk tisztaságáért felelõsséget érezve önkormányzatunk kéthavi rendszerességgel ingyenes
hulladékgyûjtõ akciót szervez
Rákosmentén. Elsõ alkalommal
2008. április 7-tõl 11-ig öt helyszínen adhatják le a feleslegessé vált
háztartási lomot, illetve építési törmeléket (sittet):
· április 7-én Rákoskerten (Zrínyi
utca 224/A, a gyógyszertár mellett),

· április 8-án Rákoscsabán (Piactér),
· április 9-én Rákosligeten (Fackh
Károly tér),
· április 10-én Rákoskeresztúron
(Újlak utca 17-11. között),
· április 11-én Rákoshegyen (Szabad Május tér).
A gyûjtés naponta délelõtt 10 órától délután 18 óráig tart.
Felhívjuk szíves figyelmüket,

hogy veszélyes hulladék és zöldhulladék leadása most nem lehetséges!
Önkormányzatunknak tavaly 7 millió forintba került az illegális szemét elszállítása, amelyet parkosításra, virágosításra, a zöldfelületek
állapotfenntartására lehetett volna
fordítani. Közös a felelõsségünk,
vigyázzunk együtt Rákosmente
tisztaságára!

Õsszel ismét lesz ingyenes lombzsákosztás. A lakók lombzsákokat kaphatnak, amelyekbe a faleveleket összegyûjthetik. A zsákokat az FKF Zrt. díjtalanul
elszállítja.

Közérdekû
telefonszámok

Környezetvédelmi Csoport (Városüzemeltetési
Iroda): 253-3410 Hulladékudvar. 1173. Bp. Gyökér köz 4. T.:259-16-91
FKF emblémás lombzsák
és kommunális hulladékgyûjtõ zsák kapható Közterületrõl ingyenes állattetem-elszállítás: 280-6832
Sittlerakás: Felsõbabád u.
(volt Orgoványi) végén, 0,5
m3-ig ingyenes.

Szemétszüret
a Föld napja
alkalmából

Fohsz Tivadar alpolgármesterrel közösen Rákoskerten a Százszorszép óvodához közel esõ részen
április 18-án, 8.30-tól szemétszedés lesz. (Esõ esetén április 28-án.) A konténerek elszállítását az alpolgármester képviselõi keretébõl fizeti. Zsákokat, kesztyût és szerszámokat a Rákosmente Kft. biztosít.

Hírhozó
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Húsvéti üzenet
Kozma Imre apostoli protonotárius, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnökének írása

S

ok sebtõl vérzik a világ.
Sok sebet hordanak az
emberek. Ebben a sebözönben arra a Jézusra nézünk,
akit „teste szerint megöltek
ugyan, de a Lélek életre keltette” (1Pét 3,18).
Egyetlen orvosságunk
van (lehet): a húsvéti titok!
Ezt a szenvedõ Jézus utolsó,
és a feltámadó Jézus elsõ pillanata foglalja magába.
Drámai volt Jézus utolsó
pillanata. Egy egész világ
bûnével megterhelten, háromévi tanítás eredménytelenségétõl lesújtottan, az elfogatástól, elítéléstõl, keresztúttól és megfeszítéstõl
megkínzottan, Istentõl való
elhagyatottságának kifejezést adva érkezik utolsó pillanatához. Az utolsó sóhaja:
Beteljesedett! Az elsõ maratoni futó a gyõzelem hírével
érkezve a kimerüléstõl ösz-

szeesett, és csak ennyit suttogott: Gyõztünk! Jézus is
elgyötörten, haldokolva kiáltotta bele a rettenetes nagy
világéjszakába a küldetés elvégzését és sikerét.
Dicsõséges volt a feltámadt Jézus elsõ pillanata.
Az éjszaka felén, a legsötétebb órában kijön a kõvel lezárt és a pecséttel lepecsételt
sírból. Megáll a minden halál gyõzelmi helye, a sír
elõtt, és odakiáltja a magát
gyõztesnek képzelõ halálnak: „Halál, hol a te gyõzelmed? Hol a te fullánkod?”
(1Kor 15,55) Katonák, fõpapok, Pilátus, Jézus hívei
és az apostolok is azt hiszik,
úgy tudják, hogy Jézus halott.
Mindkét pillanat gyõzelemrõl szól, de még sötétben, a bûn és halál teljes
gyõzelmének látszatával

szemben hangzik el, Isten
nagy hallgatása közepette,
és a Jézus haláláról meggyõzõdött emberek színe elõtt.
A hitben Jézus kezd élni
bennünk, ha tudunk azonosulni vele egy világ éjszakájával szemben is bátor hitünkkel; ha merünk Isten
hallgatása közben is, és az
emberek magabiztos ellenkezése ellenére is vallomást
tenni Jézus feltámadásáról!
A hit mindig ilyen légkör-

ben valósul meg, ezért érthetõek félelmeink és elfogódottságunk.
Aki a hitben Jézus feltámadásából kap részesedést,
az a körülötte terjengõ sötétség szemébe kiáltja a krisztusi élet diadalát, ami nem
más, mint evilági szegénységekben az Isten gazdagságát, evilági veszteségeinkben és gyászainkban az örök
élet vigaszát, a szelídség alázatában az Isten hatalmát,
az irgalmasság önpazarlásában az isteni gazdagságot,
a tiszta szív lemondásaiban
az Isten ragyogó arcát, a békeszerzõk idegölõ fáradalmaiban az Isten gyermekeinek örömét, az üldözöttség
és rágalmazottság keserveiben az Isten uralmának fényeit észrevenni. Ez a húsvéti Krisztus halállal szembeni élete bennünk.

Figyelemreméltó az, hogy
a különbözõ kultúrák önmagukból kiemelkedve a békére,
az igazságra, a szabadságra
és a szeretetre vágynak. A
ma embere több-kevesebb
világossággal érzi és sejti
ezeknek az eszméknek általános voltát. Ezek pedig túlmutatnak a kézzel fogható
világon, és üzenetként foghatók fel onnét, ahol nincs
„létért való küzdelem”. Ez
az egyetemes vágyódás ezek
felé az eszmék felé kiemel
bennünket az evilágiságból,
és egy felsõbbrendû világ létezését sejteti.
A feltámadt Jézussal kiáltsuk bele a mindent elnyelni akaró sötétségbe az
élet, a jóság és szeretet hitét,
hogy ebbõl a hitbõl fakadjon
föl a minden halált elsöprõ
isteni élet.
2008 Húsvétján

Bibliaköri kiállítás a Csigalériában
! SZAKÁCS ZSUZSA
Rákoscsabai Közösségi Ház Csigalériája ad otthont
március 29-ig azon Rákosmenti mûvészek alkotásainak, akik több
mint egy éve megalakították közösségüket, a
Bibliakört. A kör tagjai
– Barnóth Zoltán festõmûvész, Bedei Gábor
szobrászmûvész, Ferenczi Zsuzsa kárpittervezõ, Hajdufy Zsuzsa
szobrászmûvész, Ilosfay Krisztián festõmûvész, Kukucska János
grafikusmûvész, Lakatos J. Péter restaurátor,
Mecseki Hargita szobrászmûvész, M. Szabó
Margit textilmûvész,
Salamon György festõmûvész, Somlai Alexandra képzõmûvész,
Orosz Károly keramikus
iparmûvész,
Tömpe
Emõke képzõmûvész,

A

Vitárius Nikoletta grafikusmûvész –, saját bevallásuk szerint különbözõ fokon állnak a hit
tekintetében, de mégis
közös bennük Isten keresése és bemutatása a
mûvészeten keresztül.
Az alkotók a bibliaköri
összejöveteleken leginkább azzal foglalkoznak, és arra keresik a
választ, hogy a Biblia

és tanításai miként jelentkezik a mûvészetben. Természetesen, ha
valaki szeretne ezeken
az alkalmakon részt
venni, nem feltétele,
hogy maga is mûvész
legyen, mindenkit szívesen látnak maguk
között.
A kiállítás megnyitóján Bukta Norbert festõmûvész a szakrális mû-

vészetrõl alkotott gondolatait osztotta meg a
jelenlévõkkel. Mint elmondta, a szakrális
mûvészet nem dekoráció, hanem funkcionális mûvészet, aminek
idõállónak kell lenni,
úgy az anyagnak, mint
a gondolatnak, és merni kell kimondani mi a
jó, és mi a rossz.
A tárlaton kiállított

alkotások – képek,
szobrok, textilek, grafikák – a Teremtõ dicséretét, az Isten ember
iránti végtelen szeretetét tükrözik.
A képzõmûvészek
ezt a csodát szín és vonal, a különbözõ anyagok adta formák mûvészi alakításával jelenítik
meg. A galériában kiállított alkotások eladásából származó bevétel
egy részét fiatal kerületi tehetségek számára
ajánlják fel a mûvészek.
A tárlat zárásakor,
március 29-én, délután
17 órától bibliaköri alkalom lesz, ahol Békési
Sándor, a Károly Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának docense mondja
el a mûvészet és a teológia
kapcsolatáról
gondolatait,
ahová
mindenkit szeretettel
várnak.
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Böjte Csaba atya Ligeten misézett
„Egy nagy fa szeretnék lenni, amelyre az ég madarai leszállhatnak, ha elfáradnak”
Böjte Csaba ferences szerzetes celebrált misét a
hívõkkel zsúfolásig megtelt rákosligeti katolikus templomban március 9-én. Csaba testvér a
mintegy két órán át tartó mise és kötetlen beszélgetés után is a fáradtság minden jele nélkül
állta a Hírhozó kérdéseit.

! KILI TAMÁS

Ö

nt a dévai gyerekek
megmentõjeként ismerte meg a világ. Milyen
elõzmények vezettek az elsõ
árvaház megnyitásához?
– A kilencvenes évek
elején, a kommunista
ipar összeomlásakor kerültem Dévára, amikor
már nem kellett sem
vasipar, sem szénipar.
Nicolae Ceausescu román
Ruhr-vidékként emlegette Hunyad megyét, a
rendszerváltás elsõ éveiben azonban az üzemek,
gyárak leginkább csak
egy ócskavastelepre hasonlítottak,
köröttük
fantomblokkokkal, ahol
munkanélküliek tízezrei
tengették sanyarú életüket. A létminimum alatt
élõ családok szétestek,
gyerekek százai kerültek az utcára. Elõször
csak egy-egy ebédre hívtuk meg ezeket a gyerekeket a dévai kolostorba, aztán tábort szerveztünk, végül jött az ötlet,
hogy szervezzünk éves
tábort, így aztán most
már tizenhetedik éve
mind csak táborozunk.
Voltak gyerekek, akik
maguktól jöttek, sokat
hoztak a környékbeli
plébánosok, de sajnos
arra is akadt bõven példa, hogy az anya hozta
el hozzánk a gyerekeit.
Panaszkodott,
hogy
nincs munkájuk, a férje
mindent elivott, felélték
mindenüket, hát persze,
hogy segítettünk. Olyan
is megtörtént, hogy éjszaka, titokban szöktek
be a menhelyre, csak
reggel vettük észre,
hogy többen lettünk.

Millió oka van annak,
hogy a szülõ már nem
tudja ellátni a rá háruló
nevelõi terheket, nem törõdik, nem foglalkozik a
gyerekkel, de a föld is
gazossá válik, ha nem
mûvelik. Erre szoktam
mondani, hogy a szántóvetõ sem kiabál és ostorozza a földet, ha nem
terem, hanem jól megganyézza, és kemény
munkával felszántja. Így
szaporodtunk, hamar
kinõttük a dévai házat,
és ma már ott tartunk,
hogy 1500 gyereket gondozunk.
– Hány árvaházat mûködtet összesen a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány?
– Én inkább úgy mondanám, hogy Gyermekvédelmi
Központok.
Vannak bentlakó és napközi otthonok, az ellátás
mindkettõben ugyanaz,
a különbség csak annyi,
hogy a napközisek esténként hazajárnak valamelyik
rokonukhoz
aludni. Mindig azt
hangsúlyozom, hogy én
egy nagy fa szeretnék
lenni, olyan fa, amelyre
az ég madarai leszállhatnak, ha elfáradnak. Ha
gondolják fészket is építhetnek maguknak, aztán
ha jónak látják szárnyat
bontanak és továbbrepülnek. Ma már negyvenkét ilyen kisebb-nagyobb fa áll rendelkezésre, ebbõl tizenhárom
olyan, ahol fészket is
rakhatnak az ég madarai.
– Hogy áll a magyarországi otthon építése?
– Nemrégiben Erdõ
Péter bíboros keresett
meg azzal a kéréssel,

hogy a Szent Ferenc Alapítvány
lelkületével,
szellemével Magyarországon is létesítsünk egy
„erdélyi házat”. Szerencsére a missziós nõvérek
segítettek, felkínáltak részünkre egy 3 hektáros
területet Csobánkán, romos épületekkel, amelyek használati jogát
száz esztendõre kaptuk
meg. Hozzáláttunk a javítgatásokhoz, és szépen
haladtunk az építkezéssel, az engedélyek is
rendben vannak. A magyar állammal abban
próbálunk megegyezni,
hogy kollégiumot is létrehozhassunk a területen. Az az elképzelés,
hogy létrehozzuk ott az
élet házát fiatal, otthontalan házasok részére.
– Az elmúlt közel két évtizedben több ezer gyermek
fordult meg az alapítvány
intézményeiben, és bizo-

nyára mulatságos és tanulságos esetek is akadtak bõven. Megosztana egyet velünk?
– Ötödikes korában
került hozzánk egy kislány, és nagyon rosszul
tanult, még a szorzótáblát se tudta. Nyolcadi-

kos volt már, amikor felhívott az osztályfõnöke,
hogy sajnos a gyereknek
osztályt kell ismételnie.
Nagyon szégyelltem
magam, mert mégis
csak a gyermekemrõl
volt szó. Tudom, furcsán hangzik ez egy pap
szájából, de van, aki a
test és a vér kívánságából lett szülõ, én meg Isten akaratából lettem az,
mint ahogy József is Isten akaratából vált Jézus
nevelõapjává. Szóval
azt találtam ki, hogy
magammal viszem a
kislányt egy jó hosszú
útra, aztán majd menet
közben megbeszéljük a
dolgokat. Próbáltam rávezetni, hogy miért is
van szükség az iskolára,
a tudásra, õ pedig nem
szólt egy szót sem. Mikor megkérdeztem mire
gondol most, azt felelte:
számolom a vonalakat
az út közepén, már
háromezerötszáznál tartok. Ezt akkor komoly
kudarcként éltem meg,
de az élet megtanított,
hogy soha ne várjunk
azonnali sikereket, mert
ékes bizonyságul a kislány ma már pszichológia szakon a kolozsvári
egyetem utolsó éves tanulója.

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes 1960-ban

született Kolozsváron, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány
alapítója. Az általa létrehozott gyermekmentõ szervezet
célja az Erdélyben embertelen körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengõdõ gyermekek felkarolása.
Böjte Csaba és munkatársai áldozatos munkájának köszönhetõen mára már több száz gyermek nevelkedik az
intézmény valamely otthonában. Édesapját egy verse
miatt a Ceausescu-rezsim alatt börtönbe zárták. A börtönben elszenvedett kínzások és egyéb megpróbáltatások következtében szabadulása után másfél hónappal
meghalt. A félárván maradt gyermek, majd késõbb ifjú
sokszor haraggal gondolt erre az eseményre. Mégis
alapvetõ élmény volt annak megértésében, hogy a baj
nem az emberben lakozik, hanem a tudatlanságban, és
a sötétséget csak úgy lehet eloszlatni, ha fényt és bölcsességet viszünk az emberek szívébe.

Hírhozó
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Ötpárti egyetértés

Vöröskeresztes
tanfolyamok
A Magyar Vöröskereszt 5 régiójának Oktatási Kabinetje az
alábbi
akkreditált
tanfolyamokat ajánlja
a lakosság, illetve az
intézmények, iskolák
figyelmébe:
Házi gondozás, betegápolás (42 órás)
Babysitter au pair
képzés (42 órás)
A tanfolyamok elvégzése és a sikeres
vizsga után háromnyelvû
oklevelet
adunk a hallgatóknak.
Alapfokú és közúti
elsõsegélynyújtó
tanfolyam (12 órás)
Munkahelyi elsõsegélynyújtó tanfolyam (12 órás)
Bõvebb felvilágosítás Nagyné Vida Erzsébet oktatásszervezõnél személyesen a
XVII. kerületi Vöröskeresztnél (Pesti út
167.) vagy telefonon:
257-2525, 06-30-5008346.

A fogyasztóvédelmi eseti bizottság sikere a parlamentben
! MUNKATÁRSUNKTÓL
ákosmente országgyûlési képviselõje által vezetett parlamenti fogyasztóvédelmi eseti bizottság elsõ
féléves tevékenységét
értékelte a Tisztelt Ház.
Mind az általános,
mind pedig a részletes
vita alkalmával az összes parlamenti párt –
kormánypárti és ellen-

R

zéki egyaránt – pozitívan értékelte a bizottság munkáját, kiemelve a szakszerû bizottsági jelentést, a civil
szervezetekkel
való
rendkívül gyümölcsözõ kapcsolattartást. Az
összes parlamenti erõ
példamutatónak nevezte a pártideológiáktól mentes munkát, a
szakmai alapon való
egyetértést.

Légimentõk 2008

Helyesbítés

A Hírhozó 2008. március 13-án megjelent
számában a Kerületi
szociális kerekasztal címû cikknél közölt fotó
nem az eseményen készült. Az érintettektõl
elnézést kérünk.

- Halló, Rákosmente? Indítom a Varga doktort!

Mindezek alapján az
Országgyûlés
2008.
március 10-én egyhangúan, ellenszavazat és
tartózkodás
nélkül
megszavazta az Alexa
György által benyújtott
bizottsági
jelentést.
Mindez azt jelenti,
hogy a meghosszabbított mandátumú bizottság változatlanul
élvezi a parlament bizalmát.

Ingyenes
elõadások a stressz
elkerülésérõl

Hatékony módszer a
stressz és kiégés elkerülésére; megteremteni a belsõ
csendet, és felismerni az
ebbõl fakadó értékek fontosságát. Az érdeklõdõk 7
alkalomból álló, másfél
órás, ingyenes, egymásra
épülõ elõadáson vehetnek
részt hetente kétszer; hétfõn és szerdán, vagy szombat-vasárnap.
Olyan
együttmûködõ személyek
részvételére számítanak,
akik egészségügyi vagy
szociális szférában dolgozó
szakemberek. Jelentkezni a
249-3570-es, 06 20-5828016-os telefonszámon
vagy az evgm@freemail.hu
e-mail-címen lehet.
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Iskolaszoktató foglalkozások a Zrínyiben
Olyan tanulási képességeket fejlesztenek, amelyekre majd az elsõ osztályban szükség lesz
! KILI TAMÁS
sszesen negyvenkét óvodás jelentkezett a tíz héten át tartó
foglalkozásokra, amelyre nem csak kerületi, hanem ecseri és maglódi
óvodákból is érkeztek
gyerekek. Az iskolaszoktató célja, hogy a leendõ elsõsök megismerkedjenek az iskola épületével, a tanítókkal és
azokkal a gyerekekkel,
akikkel majd együtt fognak járni a Zrínyibe.
Palócz Ferencné, az iskola alsó tagozatos igazgatóhelyettese és három
pedagógus foglalkozik
az iskolába készülõkkel.
Kiemelten olyan tanulá-

Ö

si képességeket fejlesztenek a gyerekeknél,
amelyekre majd az elsõ
osztályban szükség lesz.
Palócz Ferencné elmondta, hogy már most
kiszûrik azokat, akiknél
biztosan szükség lesz logopédusi
segítségre.
Gyakran elõfordul az is,
hogy a gyereknél erõsíteni kell a domináns oldalt, mert sajnos még a
nagycsoportban is vannak kétkezes gyerekek.
A balkezességgel önmagában nincs gond, viszont ha iskolakezdésre
sem tisztázódik melyik a
„szép kéz”, akkor problémák lesznek az írással,
olvasással. Most már
több éves tapasztalat,

hogy azoknak a gyerekeknek, akik jártak elõkészítõre, sokkal könynyebb az iskolakezdés.
Idõben tudnak egyeztetni a szülõkkel abban is,
hogy a gyerekük alkal-

mas-e a korai idegennyelv-tanulásra, tetszike nekik az iskolában nagyon komolyan vett hagyományõrzés, hagyományápolás, vagy az iskolaotthonos formában

Mesevetélkedõ és rajzkiállítás a Sugársuliban
A Napsugár óvoda csapata bizonyult a legjobbnak

mûködtetett mindennapos testnevelés. Az iskolában nincs felvételi, a
szülõkkel közösen döntik el, hogy melyik osztályba kerüljenek a gyerekek.

Rovásíróverseny
áprilisban

! KILI TAMÁS

! MUNKATÁRSUNKTÓL

Szabadság Sugárúti Általános Iskola tavaly novemberben
hirdetett mesevetélkedõt kerületi óvodások
részére, amelyre az iskola tornatermében került sor március 12-én.
A felerészt óvodásokból, felerészt az iskola
alsó tagozatos diákjaiból álló csapatokat
Jurecz Emil igazgató köszöntötte.
Négy óvoda jelezte
részvételi szándékát. Elolvasásra minden óvoda
és elsõ-másodikos tanuló kapott négy mesét, és
ezekbõl a mesékbõl rendeztek vetélkedõt a
nyolcfõs vegyes csapatok számára. Mindenki a
tudásszintjéhez igazodva fejezhette ki magát,
az óvodások például
leginkább rajzoltak, de
az ügyességi számokban és a sportversenye-

A

A

ken egyenrangú félként
szerepeltek az iskolások
mellett és ellen. A vetélkedõ kiírásával egy idõben rajzpályázatot is hirdettek, ezekbõl rendeztek kiállítást az iskola
Anna utcai épületében.
A rajzokra a szülõk is
szavazhatnak,
eredményhirdetés a Sugár
Napon várható. A csapatok összesen nyolc

versenyszámban mérkõztek meg egymással,
rajzokról kellett felismerni a mesefigurákat,
mesék egy-egy jelenetére kellett emlékezniük,
de kipróbálhatták ügyességüket lencse- és
babválogatásban
is,
mint ahogy azt Hamupipõke is tette hajdanán.
Természetesen a sportvetélkedõk aratták a leg-

nagyobb sikert, ahol az
egyik számban például
kanálra helyezett almával kellett minél hamarabb megtenni a távot,
de a tenyérre helyezett
tollat sem volt egyszerû
vinni, mert a legkisebb
szellõ is elvihette. Az izgalmas vetélkedõt a rákoskeresztúri Napsugár
Napköziotthonos Óvoda nyerte.

Zrínyi Miklós Általános Iskola és a
Forrai Sándor Rovásíró
Kör április 5-én 09.30
órától rendezi meg a
Kárpát-medencei Rovásíró Verseny területi
döntõjét.
Öt helyen rendeznek
területi döntõt, amely
után az országos döntõben mérik össze az általános iskolai és középiskolai kategóriákban tudásukat a fiatalok. A
döntõ elemei közé tartoznak: a rovásírás, az
összerovás, a botra rovás. A Zrínyi Miklós Általános Iskolában harmadik alkalommal rendezik meg a területi
döntõt. A versenyen 62
elõzetesen jelentkezett
diák méri össze tudását.
A verseny ideje alatt
számos tartalmas program várja még az érdeklõdõket.

Hírhozó
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Sportos
Makk Marcik
! MUNKATÁRSUNKTÓL
agyományosan az
Újlak utcai iskola
ad otthont az óvodások
Makk Marci Tornaversenyének. Minden évben
másik óvoda szervezi a
vetélkedõt, idén a Mákvirág volt a soros.
A versenyt Dombóvári
Csaba alpolgármester

H

nyitotta meg, aki kiemelte, Rákosmente vezetése
számára fontos a gyermekek mozgásra nevelése. Majd a gyerekek
több ügyességi váltójátékban mérték össze tudásukat. A Makk Marci
Tornaverseny idei gyõztese a Napsugár Óvoda
lett. A díjakat Riz Levente
polgármester adta át.

Gyermekrajzok a Dózsában
A Gregor József Iskola diákjainak kiállítása
! SZAKÁCS ZSUZSA
ldja meg az Úr, áldja
meg az Úr a belülrõl
látók fényességét! – e szavakkal fejezte be Dsida Jenõ Templomablak címû
versét a Gregor József Általános Iskola tanulója, a
„Belsõfény” címû kiállítás megnyitóján, a Dózsa
Mûvelõdési Házban.
Március 18-án Dombóvári Csaba alpolgármester
nyitotta meg (képünkön)
a diákok által készített
mûvekbõl rendezett kiállítást. Köszöntõjében utalt Sólyom László március
15-i beszédére, amelyben
a köztársasági elnök kiemelte, milyen fontos feladat a tehetségek önzetlen gondozása. Rabie Judit rajztanár az órákon, a
szakkörben a mûvészet-

Á

tel való nevelést magas
szinten alkalmazza tanítványai körében. Megtanította õket a belülrõl látás képességére, amire a
tárlat címe is utal.
A galéria és a lépcsõfeljáró is zsúfolásig megtelt a sok rajzzal, elsõ ránézésre káprázik a szemünk a színkavalkádtól,
a formák izgalmas moz-

galmától, de amint megnézzük az összes alkotást megnyugszunk. És
nem csak azért, mert szemünk a megszokja a pirosat, a kéket, a zöldet,
hanem, mert bizonyítékot kapunk arról, gyermekeink ragyogó színekkel, formákkal, derûsen
látják az õket körülvevõ
világot, s ez biztató.

Kiszézés Rákoskerten

! MUNKATÁRSUNKTÓL
rákoskerti Kossuth Lajos
Általános Iskola a korábbi évek hagyományait követve
ebben az évben is megrendezte
a kiszebábégetéssel egybekötött télbúcsúztató játékot.
A kiszézés nagyon népszerû
a tanulók körében, s ez alkalommal is egy menyecskeruhába öltöztetett szalmabáb égetésével temették a hideg téli napokat. A népi babonát követve

A

a bábu ruházatán és zsebeiben
sok-sok rossz tulajdonságot,
hibát, mulasztást is elrejtettek
kis cédulákon, hogy ezek is
megsemmisüljenek a tûzben.
Amíg a bábu égett, a tûz körül énekkel, harmonikakísérettel, tánccal és télûzõ rigmusokkal színesítették a mulatságot a
gyerekek.
A tanulók saját készítésû kiszebabáikat is a lángok közé
vetették, hogy még teljesebb legyen a kiszézés sikere.
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Rákoskerten a 100 Folk Celsius
Teltházas koncertet adott a népszerû zenekar

! KILI TAMÁS
aff a bûvös sárkány és barátai
címmel koncertezett a
100 Folk Celsius együttes a Rákoskerti Mûvelõdési Házban március
16-án. Fohsz Tivadar
alpolgármester és Hatvani Zoltán képviselõ
jóvoltából a rákoskerti
gyerekek belépõdíj nélkül nézhették meg a
családok számára rendezett programot.

P

Óriási volt az érdeklõdés a koncert iránt, hiszen a 25 évvel ezelõtti
100 Folk Celsius-dalokon
felnõtt gyerekek ma már
anyukák és apukák, akik
most csemetéikkel jöttek
el megnézni és meghallgatni a legendás együttest. Több mint 200 nézõ
csápolta végig a fergeteges elõadást a Miki Manótól kezdve egészen a
fináléig, amely nem is lehetett más, mint a Paff a
bûvös sárkány.

Az 1976 nyarán alakult
zenekar számára ez a dal
hozta meg az igazi nagy
sikert, és ismertséget. Az
1984-ben megjelenõ lemezbõl több mint 300
ezer darabot adtak el,
amely arany- és platinalemez lett. Szintén aranylemez lett az 1986-ban piacra dobott „A nagy hoho-horgász” címû lemez.
A két sikeres album
megjelenése után – a
country és a bluegrass
stílus elemeit hordozó

muzsikájuk, és a felnõtteknek szóló koncertek
mellett – a zenekar új
irányt vett, és egyre több
gyerekeknek
készült
mûsorral jelentkeztek.
Ekkor váltak az egyik
legtöbbet koncertezõ magyar zenekarrá, évente 3400 koncertet adtak országszerte, de külföldön
is vállaltak fellépéseket.
Munkásságuk elismeréseként
1988-ban
eMeRTon-díjat kaptak,
majd 1991-ben a „Miki
Manó meséi” ismét
arany- és platinalemez
lett.
Az emlékezetes koncert után a Családi Napközi Alapítvány szervezésében kézmûves játszóház várta a gyerekeket, ahol többek között
sárkányt, tojásmelegítõ
kakast és pillangót készíthettek.

II. János Pál
pápa szobrának
avatása

Az önkormányzat a rákoshegyi Szent István téren helyezi el II. János Pál
pápa szobrát, Babusa János alkotását. A szobor
felavatása és megáldása
március 29-én 10 órakor
lesz. 11 órától II. János
Pál tiszteletére szentmise
lesz a rákoshegyi Lisieuxi Szent Teréz plébániatemplomban.

Fórum
a társasházak
felújításáról

Március 26-án 18 órakor a Családi és Társadalmi Rendezvények
Házában (Csabai u. 20)
közös képviselõk/lakásszövetkezeti elnököknek tart tájékoztatót
Fohsz Tivadar alpolgármester az idei társasházak felújítását támogató
pályázatokról. A Fõtáv
iaz ÖKOPlusz programról tart tájékoztatót.

Csetényi Anikó: A középsõ királyfi Szergej Prokofjev:
!
Péter és a farkas
SZAKÁCS ZSUZSA

z a mese úgy kezdõdik, mint a legtöbb mese a világon,
amit valaha írtak, de
egész másképp folytatódik... – írta Csetényi
Anikó, amikor elkészítette A középsõ királyfi
címû,
hangjátéknak
szánt
mesejátékot.

E

Március 8-án, a Dózsa
Mûvelõdési Házban
régi tanítványai, a Rigel Színpad társulata
bemutatta az általa íródott színdarabot.
Csányi S. Csaba, a
társulat tagja, élete elsõ rendezésében színpadra állította A középsõ királyfi – szabálytalan mesejátékot.

Természetesen ehhez
szükség volt a társulat
odaadó munkájára is,
de nem kellett gyõzködni senkit, szívesen
csinálták. Ahogy az
elõadás után elmondták, jó volt újból hallani az Anikó néni által
formált
szavakat,
mondatokat, élvezték
a mesejáték felépítésének, létrehozásának
minden percét. Nem
kevésbé, mi nézõk,
akik miatt létrejött ez a
nagyszerû
elõadás.
Kacagtató, humorral
teli színdarabot láthattunk, ami elsõsorban
igazi kikapcsolódást,
kellemes családi szórakozást ígér gyereknek,
felnõttnek egyaránt,
másodsorban üzen a
háromgyerekes családok szüleinek, a középsõ gyerek is...

! BOKOR JUTTA
Bartók Zeneházban március 12-én
a Kicsiknek és Nagyiknak sorozatában Szergej Prokofjev: Péter és a
farkas címû mûvét
mutatták be. A hangszerkavalkád végigvonultatja az állatokat, kiválasztván az egyes
szereplõket bemutató
hangszereket. Péter, aki

A

beszéli az állatok nyelvét, hû társaival, a cicával, a madárkával, s a
kacsával kóborol. A kacsa és a madárka egymásnak felelgetnek, õk
az idillikus szereplõk.
A gonoszt a farkas személyesíti meg. Õ a kürt
hangját kapta, a macska klarinét, a madárka
fuvola, a vadászok ütõhangszeren szólalnak
meg.
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Dózsa Mûvelõdési Ház
(Pesti út 113., tel.: 256-4626,
www.dozsamuvelodesihaz.hu)

Március 30. 11.00 Halász Judit-koncert. Szeresd a testvéred címmel - koncert gyerekeknek
és felnõtteknek. Belépõ: 1400 Ft. A koncert után játszóház várja a gyerekeket!
Március 30. 20.00 „A nemzetközi zenei élet magyar reprezentánsai” sorozat
a Jazzpresszó színpadán, fellép a KALENGO World Fusion Band: Mádi Kálmán (Coleman) dobok, György Ákos billentyûk, Kedl László fúvós hangszerek, Takács Donát basszusgitár,Kátai István ütõhangszerek. Belépõ: 800 Ft.
Április 1. 18.00 Jacsmenyík József (SK) festõmûvész kiállítása a Ballonyi galériában. Bevezetõt mond Arany Erzsébet mûvészettörténész, közremûködik
Zollai Veronika – ének. A tárlat április 18-ig tekinthetõ meg.
Április 1. 18.00 Bergman-filmklub: Szégyen (1968)
Április 6. 18.00 a Kaláka együttes koncertje az egész családnak – Magyar
költészet napja 2008. A mûsorban magyar költõk megzenésített versei hangzanak el. Az együttes tagjai: Becze Gábor nagybõgõ, gitár, Gryllus Dániel furulyák, citera, pánsíp, klarinét, tárogató, duda, Gryllus Vilmos cselló, gitár,
charango, koboz, doromb, Radványi Balázs mandolin, 12 húros gitár,
ukulele, cuatro, brácsa, kalimba. Belépõ: 1200 Ft
Április 6. és 13. 11.00 Rigel Színpad: A középsõ királyfi - szabálytalan mesejáték. Rendezte: Csányi S. Csaba. Írta: Sz. Csetényi Anikó. Belépõ: 500 Ft.
Április 8. 18.00 Bergman-filmklub: Szenvedély (1969)
Április 10. 10.00 és 14.30 Dr. Bubó. Zenés, rímes musical a Fogi Színház elõadásában a Bóbita bérletes gyermekszínházi elõadás-sorozat keretében.
Romhányi József közkedvelt meséjét, a Fogi Színház elõadásában elõször láthatja a gyermekközönség színpadi, zenés változatban. Bubó doktor, Ursula,
csõrmester és Teknõc Ernõ figurája ismert alakjai amagyar meseirodalomnak, akik most megelevenednek elõttünk. Alkalmi jegy: 700 Ft.

Erdõs Renée Ház

(Báthory utca 31. Tel.: 256-6062)
Március 29. 18.00 Doór Ferenc festõmûvész kiállításának megnyitója. Bevezetõt mond Feledy
Balázs mûvészeti író. A 90 éves mestert
Trócsányi László alkotmánybíró köszönti. A kiállításhoz szalonbeszélgetés
kapcsolódódik április 18-án 18 órakor Tiltom, tûröm, támogatom (Emlékezés a XVII. kerületi Mûvészetbarát körre) címmel. Doór Ferenc aktív közremûködõje volt annak a Tóth Tibor vezetésével mûködõ körnek, amelynek „egynapos kiállításain” az 1960-as években a tûrt kategóriába tartozó képzõmûvészek mutatkoztak be. A kör mûködését a hetvenes évek elején betiltották.

Hírhozó

Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Ház

(Hõsök tere 9. Tel.: 256-0267)
www.csekohaz.hu
Március 29. 19.00 Nosztalgia est - Shadows
Klub. Eredeti Shadows-dalok dalok. Játszik a
The Shadow Hungary Band együttes. Belépõ: 1200 Ft.
Március 29. 15.00 Hip-hop táncbemutató.
Április 5. 17.00 Kolompos táncház. Belépõ: 600 Ft.
Április 5. 20.00 Tavaszköszöntõ bál. Játszik a T-Buli zenekar. Belépõ: elõvételben 1200 Ft (szombat délig), a helyszínen 1500, klubtagok részére 600 Ft.

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

Március 30. 18.00 J. S. Bach: János-passió. A
Rákoshegyi Bartók Zeneház és a Gózon Gyula
Kamaraszínház közös produkciója a madárdombi Szent Pál katolikus templomban. Belépõ: 1200 Ft.
Április 4. 15.00 Kicsiknek és Nagyiknak: Törpetánc – a Poézis együttes gyermekmûsora Weöres Sándor és Wass Albert verseire. Belépõ: gyerekeknek
600 Ft, felnõtteknek 800 Ft.
Április 5. 19.00 Hangverseny Mátyás király emlékére. Belépõ: 1000 Ft.

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

Március 29. 19.00 Déry–Presser–Adamis–Pós:
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról – az
Ascher Oszkár Színház elõadása felnõtteknek.
Március 30. 19.00 Déry–Presser–Adamis–Pós: Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról – az Ascher Oszkár Színház elõadása felnõtteknek.
Április 5. 14.30 „Fûben, fában orvosság”. A betegségekrõl általában és azok
gyógynövényekkel történõ gyógyításáról. Elõadó: Szabó Gyuri bácsi, a „bükki
füvesember”.
Április 5. 19.00 David Gieselmann: Kolpert úr - az Ascher Oszkár Színház elõadása felnõtteknek.
Április 6. 11.00 Tafish Hassan festmény- és fotókiállításának a megnyitója.
Köszöntõt mond, és a tárlatot megnyitja Feiszál Bin Abdul Azzis Hasem, Szaúd-Arábia nagykövete. A megnyitó után keleti ételek és italok kóstolója.
Április 8. 17.00 Óperenciás Meseklub gyerekeknek kézmûves-foglalkozással.

Rákoshegyi Közösségi Ház

(Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. Tel/fax:
258-3394)
Március 29. Babusa János II. János Pál pápa
szobrának avatása a Szent István téren. A szobrot Erdõ Péter bíboros érsek áldja meg. Köszöntõt Riz Levente polgármester mond. Az avatóünnepség után ünnepi szentmise kezdõdik 11 órakor a Lisieux-i Szent Teréz Templomban.

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

Március 30. 19.00 János passió hangverseny
Április 9. 14.00 A négyszögletû kerek erdõ
Új jegyiroda: Ferihegyi út 26. Nyitva tartás: H-P
13-18.

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

Március 29. 15.00 Nótázzunk együtt – Máté
Ottíliával és vendégeivel.
Április 3. 14.00 és 18.00 Rendhagyó földrajzóra
- Kalandozások Észak-Amerika vadnyugati Nemzeti Parkjaiban 3-4 rész. Belépõ: Egyéni: 300.- Ft/fõ, csoportos: 200.- Ft/fõ, min 30 fõ.
Április 6. 17-21-ig Vasárnap esti Copacabana party. Belépõ: Salsatanítás:
17.00-17.45 óráig 750 Ft/fõ/alkalom, Copacabana Party: 18.00-21 óráig
1000 Ft/fõ/alkalom.
Április 7. 10.00 és 14.00 „Láthatatlan ország” – Karsai Gizella énekes, dalos,
játékos mûsora nagyóvodás és kisiskolás gyerekeknek. Bérlet ára: 900 Ft.
Jegyár: 500 Ft.
Április 8. 15.00 Gyerek fotókiállítás. A XVII. Kerületi Pedagógiai Központ fotópályázata a 7-8. osztályos tanulóknak. A tárlatot Lukács Zsuzsanna kerületi szaktanácsadó nyitja meg. A kiállítás május 2-ig tekinthetõ meg.
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A vámpír gróf a Dózsában
Romantikus musical a Sziget Színház elõadásában
! SZAKÁCS ZSUZSA
ákosmente színházkedvelõ közönsége
a Sziget Színház elõadásában nézhette meg
március 16-án a Drakula
gróf életét bemutató romantikus musicalt a Dózsa Mûvelõdési Házban.
Az erdélyi vérszívó
mítoszát Bram Stoker
Drakula címû könyve
teremtette meg, amit tovább mélyített Francis
Ford Coppola adaptációja,
így emberek milliói ismerhették meg a világszerte hírhedt történelmi
alak, Vlad Tepes vámpír

R

gróf történetét. A félelmetes lényekben való
hit gazdag és kiterjedt
hagyományra
épül,
amelynek gyökerei egészen az ókori egyiptomi
és görög irodalomig
nyúlnak vissza.
A Drakula története
szerint Jonathan Harker,
az ifjú angol ügyvéd elutazik Erdélybe, a Kárpátok közé, a hátborzongató várkastélyba, hogy
a gróf londoni ingatlanvásárlásait intézze. Még
nem sejti, miféle szörnyûséget szabadít ezzel
a világra: a vámpír gróf
ebben a nyugati város-

ban akar áldozatokat
szedni, újabb élõhalott
segítõtársakat toborozni.
Miközben Harker a romos várban tervezi reménytelennek tûnõ menekülését, Drakula kísértethajója máris Anglia felé közelít, ahol két
ártatlan fiatal nõ készül
a boldog házaséletre. Az
egyik éppen Mina, Harker menyasszonya, aki
megszólalásig hasonlít a
gróf négyszáz éve elhunyt jegyesére. Minden bátorságra és leleményességre szükség
van, hogy a barátok elhárítsák a túlvilág poko-

li támadását.
A Sziget Színház társulata – Drakula szerepében Pintér Tibor, valamint Nagy Balázs, Mészáros László, Vörös Edit,
Bordás Barbara – ezen a
vasárnap is fiatalos, lendületes elõadást hozott
létre a teltházas publikum szórakoztatására,
amihez természetesen
nem kis mértékben még
hozzájárultak a megkapó jelmezek és a kiemelkedõ látványtechnika,
valamint
Mészáros
László és Szemenyei János dinamikus, populáris zenéje.

Ferenczi Károly alkotásai Szalóki Ági Karády-mûsora
A végzet asszonyának dalai Rákoskerten
a VAM Galériában
! MUNKATÁRSUNKTÓL
március 9-i népszavazásra reflektálva
hirdette meg a VAM Art
Program „VÁLASZTÁS
VAM - Alkossuk meg
jövõképünket!” címmel
pályázati felhívását.
A VAM Art felhívása
azzal a célzattal született
meg, hogy a politikai
pankrációra válaszul a
mûvészet eszközrendszerével hívják fel a figyelmet az alkotásban
rejlõ pozitív erõre,
egyúttal a kortárs mûvészek az alkotás, a mûvészet nyelvén mondhassák el véleményüket saját jelenükrõl és jövõképükrõl.

A

Ferenczi Károly, Rákoskeresztúron élõ festõmûvész alkotásai a
„Szabadságra
mentem” csoport tagjaként
láthatók a kiállításon.
Ferenczi Krízis címû
sorozatának képeit tavaly februárban már
megtekinthették az érdeklõdõk a Rákoshegyi
Mûvelõdési Házban.
Ezeket a vegyes technikával készült, egyedi
mûveket 2006 õszén
rajzolta a mûvész, a véres tömegoszlatások
idején, a hihetetlen
szörnyû
események
hatására.
A Krízis-sorozat 20
munkából áll, és tematikailag három részre
bontható: Harc, Döbbenet, Hogyan tovább?. A
VAM Galériában (VI.
Király utca 26.) is eszerint a tematika szerint
lettek kiállítva, kissé
egyéni módon, a földre
terítve.
Ferenczi Károly munkái és a kiállítás április 9ig tekinthetõ meg.

! SZAKÁCS ZSUZSA
„Hamvadó cigarettavég” címmel
meghirdetett mûsor,
Szalóki Ági és hattagú
zenekara elõadásában,
igen sok Karády-szakértõt vonzott a Rákoskerti Mûvelõdési Házba, ahol március 8-án,
zsúfolásig megtelt a
színházterem.
Fohsz Tivadar alpolgármester meghitt szavakkal, valamint gyönyörû
virágcsokorral köszöntötte elõször feleségét,
majd Lipcseyné Horváth
Ágnes igazgatót és természetesen a közösségi
ház hívására megjelent
ünnepelteket.
Szalóki Ági a fiatal
énekes generáció egyik
legkiválóbb tehetsége.
Nem csak a hangja gyönyörû, elõadásmódja is
teljesen szuverén. A hazai palettán egyedülállóan otthonosan mozog a
népdalok és az improvizatív kortárs zene világában.

A

A mûsor elsõ számát
Juhász Gábor gitárkíséretével adta elõ, majd mesélni kezdett Karádyról.
Elmondta, hogy menynyire megszerette ezeket
a dalokat, amelyek csendet, békét tudtak körülötte teremteni.
Karády Katalin a végzet asszonya volt a filmeken, gyönyörû, erõs nõ,
mégis, ami a köztudatban megmaradt róla, a
búgó hangja, a szipkája.
Személyében egy olyan
nõ énekelt akkor, aki túl

van már sok mindenen.
A 30-as, 40-es évek ragyogó magyar zeneszerzõi és szövegírói ontották neki a slágereket a
korabeli divatnak megfelelõen, hol jazzes, hol
melankolikus kivitelben.
Szalóki Ági nem próbált
meg azonosulni a végzet
asszonyával, de igazi dívaként énekelt a szerelemrõl, a vágyakozásról,
várakozásról, büszkeségrõl, megalázottságról,
kacérságról, csalódásról
és beteljesülésrõl.

Hírhozó
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Kerületi siker az országos bajnokságon
Hármasugrásban bronzérmes lett Mányai Dávid, a Sugársuli testnevelõ tanára
Február 23-án Mányai Dávid, a Szabadság Sugárúti Általános Iskola testnevelõ tanára az országos fedettpályás atlétikai bajnokságon hármasugrásban bronzérmes lett. Mányai Dávid
segítség nélkül készült fel a versenyre, és érte
el ezt a komoly eredményt. Kitartása példaértékû lehet mindannyiunk számára.

! JURECZ EMIL

H

ogyan készült fel a
versenyre?
– 2007 novemberétõl
kezdtem el az edzést. Régi társaim segítségével,
de egyedül, edzõ nélkül
készültem fel. 3-4 héten
keresztül csak futásokat
végeztem, majd leginkább csak lépcsõzésekkel
és otthoni edzésmunkákkal. Saját testsúllyal próbáltam dolgozni.
– Melyik a jobb, ha súlyzókkal dolgozik az ember,
vagy ha saját testsúllyal?

– Ez az életkortól függ.
Fiatal korban jobb, ha saját testsúlyával dolgozik
az ember, késõbb, viszont elõnyösebb, ha
súlyzós edzéseket végez,
mert egy súlyzós edzéssel lehet a maximális erõkifejtést és a robbanékonyságot fejleszteni. A
lépcsõzés is fejlesztõ hatású. A hármasugrók
specifikus módon, lábra
edzenek, ugyanakkor
nagyon fontos, hogy a
törzsük is erõsödjön.
– Nem túl monoton az
egyedüli edzés?

Mányai Dávid (jobbra) egyéni csúccsal lett bronzérmes

– De igen. Mindig viszem magammal a stopperemet, s vannak idõintervallumaim, amiken
belül kell teljesítenem.
Persze sokkal nehezebb
egyedül készülni, mintha lenne egy edzõ, aki folyamatosan biztat, mö-

göttem áll lelkileg a nehéz percekben.
– Két jó magas fiú volt az
ellenfele. Számít az, hogy ki
a magasabb?
– Igen, mert van egy
bizonyos távolság, amin
belül be kell érni a homokba, különben a ho-

mok elõtt kell befejezni
az ugrást, amely veszélyes lehet.
– Milyen eredményeket
értek el a helyezettek, s mit
jelent önnek ez a gyõzelem?
– Az elsõ helyezett
15,66 m-rel nyerte a versenyt. A 2. 15,32 m-rel, én
pedig 14,85 m-rel lettem
harmadik. Egy olyan
mezõnyben sikerült egyéni csúcsot ugranom
és harmadiknak lennem,
amely a tavalyi évhez képest sokkal keményebb
volt. Szerettem volna a
sportpályafutásomat
normálisan befejezni.
Nagy öröm volt, hogy
most ott lehettek velem a
tanítványaim, a barátaim
és a korábbi edzõim is.
Boldog vagyok, hogy ezt
az örömet sikerült megosztanom másokkal is.

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
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Zavadszky Gábor-emléktorna
300 gyerek kergette a labdát az RTK pályáján
! VARGA ORSOLYA
árcius 20-22. között
rendezték
meg a Zavadszky Gáboremléktornát az RTK pályáján négy korosztály
számára. A két éve elhunyt válogatott labdarúgó, posztumusz díszpolgár emlékére megtartott tornán 300 gyerek
vett részt.
Az 1995-ös korosztályban az öt induló csapat
közül a III. kerület végzett az élen, az RTK lett a
második és a KISE szerezte meg a harmadik
helyet. A gólkirály az
RTK-s Aszódi Márton lett,
a legjobb játékos Bácsi
Olivér (III. Ker.), a legjobb
kapus pedig Szabados
Mátyás (Újpest haladás).
A korcsoport küzdelmeinek megnyitóján jelen

M

volt Riz Levente polgármester, aki a helyi rangadó (RTK–RKSK) kezdõrúgását is elvégezte. A
díjakat Füzi Ákos adta át.
A tornán megjelent Varga Zoltán, a Ferencváros
egykori legendás játékosa, edzõje, az RTK edzõje.

Az 1996-os korcsoportban a Vác végzett az
élen, a Corvinus lett a
második és a REAC csapata a harmadik. A gólkirály ebben a korosztályban Megyeri Gábor
(Corvinus) lett, a legjobb
játékos
Tóth
Ákos
(REAC), a legjobb kapus

Úszó diákolimpia

Sakk Nyuszi Kupa
! KATONA CSABA

kerület uszodájában március 10-12.
között zajlott az Úszó
Diákolimpia.
Az elsõ két nap a lányok és a fiúk csapatversenyére került sor. A
sporttagozatos osztálylyal is rendelkezõ Czimra Gyula Általános Iskola csapatai minden kor-

A

! KATONA CSABA
árcius elején tartották a Rákoscsabai Közösségi Házban a hagyományos tavaszi Nyuszi Kupa
sakkversenyt. A kerületbõl heten indultak a
sakkversenyen.
Strenner Jenõ, a Rákosligeti Sakk Egyesület
vezetõje rendszeresen
megszervezi a kerületi
sakkversenyeket, de az
utóbbi idõben egyre ki-

M

pedig Gere Márton, a Vác
játékosa.
Az 1997-es korosztály
küzdelmeiben az Orosháza lett az elsõ, az FTC
a második, az RTK pedig a harmadik helyet
szerezte meg. A gólkirályi cím az orosházi
Szemenyei Istváné lett, a

legjobb játékos Dragoner
Filip (FTC), a legjobb kapus pedig Kovács Ábel
volt.
Az 1998-as korcsoportban a Vác szerezte
meg az elsõ helyet, a
második a KISE lett és az
RTK csapata a harmadik. A váci Bõgér Tibor
lett a gólkirály, Rozgonyi
Bence (KISE) a legjobb játékos, Daróczi Balázs
(Vác) pedig a legjobb kapus. A torna megnyitóján Lipcsei Péter és Dragóner Attila, a Ferencváros játékosai is jelen voltak, két mérkõzésen õk
végezték el a kezdõrúgásokat, és a díjátadón is
õk adták át az elismeréseket.
A torna harmadik
napját elmosta az esõ, a
programot a közeljövõben pótolják majd.

osztályban, és mindkét
nem versenyeit megnyerték. Az Újlak utcai
Általános Iskola csapatai
szerezték a legtöbb második helyet (lányoknál
hármat, fiúknál négyet).
A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
III. korcsoportos lány
csapata harmadik lett, a
IV. korcsoportos leány
csapat pedig a második.

sebb létszámúak ezek a
viadalok. A verseny
családias hangulata ellenére komoly csatákat
hozott, és végül Makai
Mátyás lett a Nyuszi
Kupa nyertese. A további sorrend: 2. Török
Tamás, 3. Bence László,
4. Moharos Viktor, 5. Lovász László, 6. Berta
László, 7. Hutvágner Pál.
Reméljük a következõ sakkversenyeken
nagyobb létszámú lesz
Czina Zsófi, Szûcs Petra és Mucsányi Kíra
a mezõny!

A harmadik napon az
egyéni versenyekre került sor. A több futamos
versenyszámok a különbözõ korcsoportokban
izgalmas versenyeket
eredményeztek.
Füzesi Gyula uszodavezetõ és lelkes csapata,
a
hagyományoknak
megfelelõen, tökéletesen
vezette le az idei úszóversenyeket is.
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Bûncselekmények kerületi
fideszes politikusok ellen

Nem úszták meg
Jakuzzival felszerelt luxuskádat loptak, de befürödtek
! BOZSOKY TAMÁS
árcius 11-én 7 órakor a Pöszméte utcából betörésrõl értesítették rendõreinket. Az utcában lévõ családi ház jelenlegi tulajdonosa és
építtetõje egyben elmondta, hogy elõzõ nap
este 19 órakor nyitotta
meg az ingatlan garázsában lévõ cirkó berendezés csapjait. Ezek után
bezárta a garázst majd
távozott a helyszínrõl.
Reggel értesítették munkásai, hogy az ingatlanba betörtek. Amikor a
helyszínre ért, észlelte,
hogy az ismeretlen
elkövetõ(k) a ház garázsának hátsó ablakát be-

M

! BOZSOKY TAMÁS
márciusi népszavazás után egy
hét felforgása alatt három helyi fideszes politikus kocsija ellen követtek el bûncselekményt eddig ismeretlenek.
Riz Levente polgármester autójának ablakát betörték (képünkön), táskáját ellopták,
amikor egy rövid idõre
leparkolt a szociális
otthonnal
szemben.
Lázár Attila közbiztonsági tanácsnok gépkocsiját pedig egyszerûen
ellopták. A leharcolt 18
éves Opel gyakorlatilag értéktelen más szá-

A

Hírhozó

KÖZREND – KÖZBIZTONSÁG

mára, - még alkatrésznek se használható - fogalmazott a fideszes
politikus.
A legszomorúbb eset
Fodor Lászlóval, a
XVII. kerületi Fidesz
alelnökével esett meg:
épp nemzeti ünnepünk
tiszteletére helyezett el
koszorút a Csaba vezér
téren - rendõri biztosítás mellett -, amikor
narancssárga festékkel
lefújták kocsija szélvédõjét.
Fodor László szerint
nincsenek haragosai,
értetlenül áll az esemény elõtt. Mindhárom ügyben a nyomozás folyik, várjuk az
eredményt.

Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság HATÁROZAT

Nyulak vérzéses megbetegedésének megállapítása miatt Csömör, Nagytarcsa, Kerepes, Mogyoród, Fót, Pécel, Gödöllõ, Veresegyház, Szada, Isaszeg településekre és
Budapest XVI., XVII. kerületekre védõkörzetet rendelek el.
A védõkörzet nem fertõzött területeirõl csak a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Igazgatóságának engedélyével
szabad a megállapított fertõzõ betegség iránt fogékony állatokat (házinyúl),
házinyulak nyers termékeit (húsát, bõrét, szõrét) fertõzés terjesztésére alkalmas tárgyat kivinni, a védõkörzetté nyilvánított területen keresztül nyulakat,
házinyulak nyers termékeit átvinni, a védõkörzeti területre bevinni. A betegség
továbbterjedésének megakadályozása céljából a védõkörzeten belül elrendelem a
házinyúlállományok védõoltását, amelynek költségei az állattartót terhelik.
A védõkörzet lakosságát a korlátozó intézkedésekrõl a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
Dr. Hajós Ádám igazgató fõállatorvos

feszítették, majd oda bemásztak. A helységbõl
hiányzott a 160 ezer Ft.
értékû cirkó berendezés
és a leendõ tulajdonos által vásárolt kb. 500 ezer
Ft. értékû kádja. A garázshelység és az elõszoba közötti ajtót tokostul
kiszakították. A bejárati
ajtó melletti ablak nyitva
volt. A lopási kár kb. 700
ezer Ft., a rongálási kár
kb. 100 ezer Ft. A történtekrõl azonnal értesítette
a rendõrséget.
A helyszínen történt
adatgyûjtéskor R. Károly
monori lakos, aki jelenleg is az épülõ lévõ házon dolgozik elmondta,
hogy B. László és Poló
gúny nevû társa, akik 3

héttel ezelõtt fejezték be
glettelési munkát az
épületen, elõzõ nap
meglátogatták, s erõsen
ittas állapotban a házban
lévõ cirkoról és kádról
kérdezõsködtek, majd
hirtelen kijelentették,
hogy el fogják lopni onnan a két tárgyat.
Sz. Dávid XVII. kerületi lakos elmondta,
hogy a bûncselekmény
idején a Battonya utcában tartózkodott, és kb.
20 óra 30 perckor arra
lett figyelmes, hogy egy
piros, rossz állapotban
lévõ személygépkocsi
halad, amely egy utánfutót húz maga után. Az
utánfutón egy fehér színû kádat látott, az autóban 4 cigány tartózkodott.
K. Rezsõné, a szomszéd két személyt látott a
ház elõtt és mögött
mászkálni. A két férfi közül az egyik feltûnõen
magas volt. Rövid idõ
után már csak annyit
vett észre, hogy az utánfutóra rákerült egy fehér
színû kád.
A vallomások után a
zsaruknak már könnyû
dolguk volt, megkerült a
kád és a betörésben részt
vevõ négy bûnözõ is.

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
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SZIGEL

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

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
KONTÉNER
INGYENES RAKODÁSSAL
ÉPÜLETBONTÁS,
FÖLDMUNKA

Telefonon történõ megrendelés esetén
házhoz szállítást vállalunk!

Ne fáradjon, telefonáljon!
TÁPLÁLKOZÁS
ÉS EGÉSZSÉG

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

Táplálkozás a BABÁÉRT!
Táplálkozás a JÖVÕÉRT!
A férfi és a nõi
MEDDÕSÉG okai
Elõadás a Dózsában. Április
8-án és 22-én 18-20 óráig.
Elõadó:
dr. Vadas Miklósné Katalin
Táplálkozási
és életmódtanácsadó
Érdeklõdés: 06-30 573-8631

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

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.

100.000 Ft feletti vásárlás esetén
10%-os kedvezményt biztosítunk!

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

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

Az Itthon Rákosmentén
Egyesület ingyenes
szolgáltatásai

Az Itthon Rákosmentén Egyesület
szervezésében, a kerületi lakosok
számára ingyenes szolgáltatások
az alábbiak:
Jogi tanácsadás: * Dr. László
Jenõ, elõzetes egyeztetés – telefon: 06-20-916-1987 * Dr.
Lendvai László elõzetes egyeztetés – telefon: 06-20-944-1391
Adózási és könyvelési tanácsadás: * Kántorné Tóth
Csilla, elõzetes egyeztetés – telefon: 06-20-202-5572 * Tímár
Valéria, elõzetes egyeztetés –
telefon: 06-20-932-5332
Szociális tanácsadás:
Birtalan Csabáné, elõzetes
egyeztetés – telefon: 06-30390-7565

HIRDETÉS
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SZOLGÁLTATÁS
FESTÉS, mázolás, tapétázás 10% kedvezménnyel, garanciával. Magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt. Tel: 256-4425,
06-20-9947-726 Tisztaság, pontosság!
FESTÉS, mázolás, tapétázás gyakorlott
szakemberekkel. Három év garancia! Tel:
06-30-9426-150, 258-4732
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, FALBONTÁS NÉLKÜLI SZAKSZERÛ GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN ISTVÁN TEL: 06-20-317-0843
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás! Lépcsõházfestés, takarítás is! Árengedmény
10 %. Megbízható szakembertõl. Tel: 2566322, 06-30-417-2435
HÛTÕGÉP, villanybojler, fagyasztó javítása
garanciával. Klímaszerelés. Bayer Ottó
Tel: 06-30-949-8850
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, tetõtérbeépítést. 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: 2571875, 06-20-9719-201
VÁLLALUNK KÉZI FÖLDMUNKÁT, alapmedence, árok és kerti tó kiásását. Kertészeti-növényvédelmi munkát és öntözõberendezések telepítését is vállaljuk. Tel/fax:
257-2548, 06-20-381-6006
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! (ORION, VIDEOTON, ITTNOKIA, 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: 06-30631-6968, 257-7510
AKCIÓS német redõny, reluxa, mobil szúnyogháló, napellenzõ, roletta és egyéb árnyékolástechnika extra kivitelben. Tel: 0630-213-7118, 630-2184
ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS vállal konyhabútor, tetõtéri bútorok készítését.
Gyors, pontos, megbízható munka! Tel:
06-20-363-2228, 258-3100
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, 4090408
SZJA-bevallások
készítése
olcsón,
precízen a XVII.kerületben. Adja be idõben! Tel: Kamarásné 06-20-353-05-82
FOGSOROK készítése, javítása, szükség
esetén háznál is. Tel: 06-30-314-22-26.
TETÕFEDÉS, bádogozás. Tetõk felújítása,
javítása, új tetõk fedése, cserepezés, palá-

Apróhirdetés
zás, zsindelyezés, kisebb ácsmunkák. Tel:
291-0081, 06-30-401-7462
PARKETTA, PVC, szõnyegpadló lerakást,
csiszolást, lakkozást vállalok oldószermentes lakkal is. Tel: 06-20-9388-924,
257-2657 Nagy Tibor

ÁLLÁS
FRISSNYUGDÍJAS férfit építõipari múlttal
mûköves munkákra felveszünk XVII. kerületi telephelyünkre. Tel: 06-30-950-8989
IRODAI MUNKÁRA keresünk (hat órás
munkaidõ) érettségizett, számítógépes
ismeretekkel rendelkezõ hölgyet Jászberényi úti munkahelyre. Fényképes önéletrajzot az alábbi e-mail címre várjuk:
kobanya08@freemail.hu

INGATLAN
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.: 0620-391-8752; 06-29-442-823
RÁKOSKERESZTÚRON 1+2 fél szobás
öröklakás 4 emeletes házban eladó a tulajdonostól. Iá:11,5M 06-70-246-5945
MADÁRDOMBON szélsõ sorházi lakás családi okok miatt sürgõsen eladó. Összkomfortos, négyszintes, amerikai konyhás.
Irányár: 33 M Ft. Tel: 06-30-9403-143
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 m2es telekkel, kocsi beállóval. 2 + 1 fél szobás. Járólap, parketta kiválasztható. Várható befejezés: 2008. 07. Szoc.pol, hitel
felvehetõ. Ár: 17,9 M Ft. Tel: 06-70-3826491 06-20-388-7217
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
m2-es, nappali + 3 fél szobás lakás, augusztusi átadással leköthetõ. Szoc.pol, hitel felvehetõ. Ár: 20 M Ft. Tel: 06-70-3826491, 06-20-388-7217
XVII. Rákoskerten újépítésû ikerfél 100
nöl telekkel, 97 m2 nettó területû egyszintes, 3 szobás: 13 m2, 12 m2, 8 m2, amerikai konyhás 30 m2 nappalival, fürdõszoba sarokkáddal, wc, 15 m2 garázzsal.
Kulcsrakészen, azonnal költözhetõ. Irányár: 28 M Ft. Tel: 06-20-388-7217, 06-30978-1144

XVII. Rákoskerten épülõ ikerházak garázzsal 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,
06-30-978-1144
XVII. Rákoscsabán épülõ garázsos ikerházak leköthetõk. Netto 91 m2-es, 2 szintes, dupla komfortos, terasz, kert… Burkolatok igény szerint választhatók. Várható átadás 2008. III. n.év. Szoc.pol, hitel
felvehetõ. Ár: 26 M Ft. Tel: 06-20-3887217, 06-30-978-1144
XVII. Strázsahegyen újépítésû ikerház.
Lakótér 96 m2 + kb. 35 m2-es garázs, +
terasz, kb. 220 m2-es saját kert, 3 hálószoba + nappali, 2008. áprilisi átadással
eladó. Ár: 25,3 M Ft. Tel: 06-70-382-6491,
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: 06-30-9781144, 06-20-388-7217
XVII. Rákoscsabán, mellékutcában 2006ban épült, szép, újszerû 86 m2-es, 3 szoba + nappalis, dupla komfortos téglaépítésû, cirkófûtéses lakás, 250 m2-es kerttel,
kocsibeállóval. Irányár: 23,8 M Ft. Tel: 0630-978-1144
XVII. Rákoskerten 560 m2-es telken 98
m2-es, 3 szobás, felújított családi ház,
pincével, a kertben 20 m2-es, igényes faházzal. Ár: 26,7 M Ft. Tel: 06-70-3826491, 06-20-388-7217
XVII. Rákoskeresztúron 500 m2-es telken, 2 szintes, 70+60 m2-es, 5 szobás,
garázsos, pincés, nagyon jó állapotban lévõ családi ház eladó. Irányár: 28 M Ft. Tel:
06-30-978-1144
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, 06-20-388-7217
XVII. Keresztúr központban, tömbfûtéses
hûzban 45 m2-es, másfél szobás, nagy
teraszos, jó állapotú öröklakás eladó.
Irányár: 9,5 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: 06-30978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Kaszáló utcában 54 m2-es, 2 szobás, étkezõs, erkélyes, jó állapotú öröklakás eladó. Irányár: 10,5 M Ft. Tel: 06-30978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Újlak utcában 51 m2-es, 1+2 fél
szobás, + 5 m2 erkélyes, átlagos, jó állapotú öröklakás eladó. Irányár: 9,9 M FT.
Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Újlak utcában négyemeletes házban
36 m2-es, egyszobás, erkélyes, csendes
parkra nézõ, kis rezsijû öröklakás eladó.
Ár: 8,8 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20388-7217
XVII. Ferihegyi úton, négyemeletes ház 1.
emeletén 58 m2-es, 1 + 2 fél szobás, ét-
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kezõs, erkélyes öröklakás eladó. Irányár:
10,9 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20388-7217
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:
06-30-978-1144, 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:
06-30-978-1144, 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: 06-30-9781144, 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

CÉLPONT INGATLAN IRODA segít önnek
gyorsan hitelhez jutni! Még BAR-listásoknak is! Vállaljuk albérletek, panellakások
gyors kiközvetítését! Díjmentes helyszíni
felmérés, teljes körû szolgáltatását! 0620-980-5773
XVII. Rákoscsabán eladó egy 49 m2-es
önálló ház, 660 m2-es telken! Összközmûves! I.á:18 M 06-20-980-5773
XVII. kerületben eladó egy 8. emeleti 49
m2-es 2 szobás panellakás!I.á: 9,2 M 0620-980-5773
XVII. Rákoscsabán eladó egy félkész ház.
A telek 510 m2-es I.á: 19,5 M 06-20-9805773

OKTATÁS
ANGOL nyelvoktatás kezdõknek, utazóknak, vizsgára készülõknek. Cél: helyes,
aktív nyelvhasználat. Nyelvterületen tapasztalattal rendelkezõ egyetemistától.
Tel: 06-30-463-3235
ANGOL, francia, orosz nyelvbõl tanítás általános, szakmai (kereskedelmi, külkereskedelmi, gazdasági), nyelvvizsgára felkészítés kezdõtõl a felsõfokig. Tel: 06-30593-8004
OLASZ nyelvoktatás minden szinten római
diplomával. Tel: 06-30-242-0518

EGYÉB
NEGYVENESEK, ÖTVENESEK, NYUGDÍJASOK értelmiségi baráti társasága bõvülne
intelligens, kulturált, jószívû, érzékeny,
humort és kötetlen beszélgetéseket kedvelõ emberekkel. Jelige: „Barátság” 1462
Bp. Pf. 659
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SZABADIDÕ

Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Megfejtéseiket nyílt postai levelezõlapon várjuk szerkesztõségünk címére: 1173 Pesti
út 167. Beküldési határidõ: április 9. 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
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257-9589) történõ egyeztetés után szerkesztõségünkben vehetik át. Elõzõ számunk rejtvényének helyes megfejtései:
Ragályi Elemér, Régi idõk focija. Nyertes olvasóink: Szekrényi
Béla, 1173 Pesti út 73.; Kili Jánosné, 1173 Újlak utca 82.; Berhidi
Lászlóné, 1172 Mátka utca 26.
Gratulálunk!

LIBERTAS FÖLDMÉRÕ BT.

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

KERESEM

azt az özvegyasszonyt, akivel egyszer a
csömöri Auchantól a 92-es autóbuszon
utazva a magányról, az egyedüllétrõl
beszélgettünk. Sajnos a Bökényföldi útnál
leszállt, hogy a Rákosok irányába, az
otthonába utazzon. Nagyon kérem,
telefonáljon!
Tel: 364-2706

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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