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

„Minõség, megfizethetõség,
sokszínûség”
Orosz Márta 1991 óta áll kerületünk legnagyobb
közmûvelõdési intézményének az élén. Az igazgatónõvel a bõ másfél évtized tapasztalatairól, sikereirõl és a jelen kihívásairól beszélgettünk.

 HORVÁTH TIBOR
ogyan vágott bele a
nagy felelõsséggel
járó megbízatásba?
– 1991-ben a szakképzett munkatársak felvétele és a munkához szükséges alapvetõ feltételek

H

megteremtése
után
kezdhettem célkitûzéseim megvalósításához. A
legfontosabb az volt,
hogy az embereket viszszaszoktassuk a mûvelõdési házba, illetve új látogatókat nyerjünk meg.

XVIII. évfolyam 2. szám

Vendégségben az MSZP-nél
Riz Levente bemutatta a kerületi fejlesztési tervet
 KILI TAMÁS
z MSZP XVII. kerületi frakciója és
Alexa György országgyûlési képviselõ meghívására január 29-én
kerületünkbe látogatott Szabó Imre, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke. A Rojik étteremben megrendezett találkozón részt
vett Alexa György, Riz
Levente polgármester
és Fohsz Tivadar alpol-
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Riz Levente polgármester Modern kertváros címmel mutatta
be a kerületi önkormányzat rövid és középtávú terveit

gármester, a képviselõ- lõ, valamint Gy. Németh
testület két legnagyobb Erzsébet, a Fõvárosi
frakciójából több ön- Közgyûlés tagja.
Folytatás a 3. oldalon >
kormányzati képvise-

Jótékonysági bál a Dózsában

Folytatás a 15. oldalon >

Kerületi „iskolakóstoló”
 VARGA ORSOLYA
inden gyerek életében
fontos
mérföldkõ, amikor elkezd iskolába járni. Komoly, felelõsségteljes
feladatot jelent a szülõnek a megfelelõ tanintézmény kiválasztása,
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hiszen alapvetõen befolyásolja gyermeke további életét. Összeállí-  KILI TAMÁS
tásunkban a kerületi
Kaszap István Alaáltalános iskolák a lepítvány 13. alkaendõ elsõ osztályosoknak szóló programjait, lommal rendezte meg
elõkészítõ foglalkozá- hagyományos jótékonysági bálját január 26-án a
sait mutatjuk be.
Összeállítás a 10-11. oldalon Dózsában. A vacsora

elõtti kulturális mûsort
Palojtai Érsek Ágnes vezette, a rendezvény fõvédnöke Koltay Gábor
filmrendezõ volt. A
Csillagszem Táncegyüttes (képünkön) elõadásában palotással indult a

program, majd a Pál
Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulója, Kis László
lépett a színpadra, aki
zenészbarátaival magyar népdalokat énekelt.

J

K

N

A

U

K

Megújulnak a kerületi fõutak
Búcsú a Szent Pál-templomban
Nemzetközi rajzpályázat az Árkádban
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Szabó Magdára emlékeztek Rákoskerten 13
Keresztúr és a Fuchs-kastély története
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Mozart-hónap a Bartók Zeneházban
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Oviolimpia a Zrínyiben
Mérnöki testület alakul a kerületben
Sértetteket keres a rendõrség
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Megújulnak a fõútvonalak

Tájékoztató
a talajterhelési díjról,
valamint a luxusadóról

Újraaszfaltozzák a BKV buszjáratai által használt utakat

Tájékoztatjuk a kerület lakosait és vállalkozásait, hogy a talajterhelésidíj-bevallásokat 2008.
március 31-ig kell benyújtaniuk, valamint a
mentességre vonatkozó kérelmet 2008. február 28-ig kell eljuttatni az önkormányzat Adócsoportjához.
További információért forduljanak bizalommal a Budapest Fõváros XVII. kerületi
Önkormányzat Adócsoportjához:
személyesen ügyfélfogadási idõben a 1173,
Pesti út 170/a szám alatti irodában, vagy telefonon/faxon: 256-5333.
Ügyfélfogadás: hétfõ 13–18 óra, szerda
8–16 óra, péntek 8– 11.30 óra.
A talajterhelési díj fizetésérõl szóló többször módosított 33/2004. (VI.24) rendelet
megtalálható a www.rakosmente.hu honlapon is. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány szintén letölthetõ a honlapról.
Luxusadó-bevallást kell benyújtani annak a
tulajdonosnak, akinek lakóingatlanának a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény, valamint az ezt módosító 2007. évi CXXVI. törvény szerinti számított értéke a 100 millió forintot eléri.
A számított érték egyszerû és gyors kalkulációjára a www.budapest.hu portálon a helyi adók menüponton keresztül van lehetõség.
Tájékoztató anyag és a bevalláshoz nyomtatvány beszerezhetõ az önkormányzat Adócsoportjánál, vagy Budapest Fõváros Fõpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(V.kerület Bárczy u. 1-3.).

 MUNKATÁRSUNKTÓL
Fõvárosi Közgyûlés december 20-i
ülésén döntött a 2008–
2010 közötti budapesti
útfelújítási programról
– tájékoztatta a Hírhozót Riz Levente polgármester, fõvárosi képviselõ.
Ez a program olyan
utakat érint, amelyek
fõvárosi tulajdonban
vagy kezelésben vannak: ezek a BKV buszjáratai által használt
utak.
A XVII. kerületben
az elmúlt idõszakban
számos fõvárosi útszakaszt újítottak fel –
mondta a polgármester. 2007-ben megújult
a korábban borzalmas
állapotban lévõ Liget
sor, új aszfaltszõnyeget
kapott a XVII. utca, a
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Sáránd, 513., 501.,
Melczer utcák és a Lõrinci út egy szakasza.
2008-ban megvalósul
a Pesti út régen várt
felújítása. A fõváros tavaly tervezte a beruházást, de a rosszul szervezett, egy idõben esedékes kelet-pesti útfelújítások torlódása és a
közlekedési káosz elkerülése érdekében ezt a
munkát 2008-ra halasztotta. Így viszont lehetõség nyílt az útfelújítás és a Rákoskeresztúr–Örs vezér tér buszfolyosó terveinek öszszehangolására.
2008-ban még számos út kap új aszfaltburkolatot. Riz Levente
polgármester az elõzetes egyeztetéseken soron kívül kérte a Ferihegyi út felújítását a
rákoshegyi Szabadság

utcától
egészen
a
rákosligeti Ananász utcáig. Ennek nyomán a
kerület egyik legrosszabb állapotban lévõ fõútját 2008-ban teljes körûen felújítják,
sõt, a Ferihegyi út folytatását, a hasonló rossz
állapotban lévõ Ananász utcát is leaszfaltozzák idén. Az Akadémia-Újtelepen található 525. tér is új aszfaltburkolatot kap.
2009–2010-ben a következõ fõutak felújítására kerül sor: Baross utca, Bélatelepi
út, Keresztúri út kerületi szakasza, Lázár
deák utca, Rákoskert
sugárút, Tarcsai út,
Czeglédi Mihály utca,
Csabagyöngye utca,
Diadal út, Helikopter
út, Lemberg utca,
Naplás út.

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Értesítjük a Tisztelt Szülõket és azokat, akik
a Bulyovszky-Gyökér utcai Óvoda Gyermekeiért
Alapítvány javára utalták adójuk 1%-át, hogy a
számlánkon 2007-ben 315.091 Ft gyûlt össze.
Ezt az összeget a gyermekek fejlesztését szolgáló eszközökre fogjuk fordítani. Köszönjük
támogatásukat!
A Ferihegyi úton a buszok jelentik a legnagyobb próbatételt az aszfalt számára
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Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – minden hónap utolsó
csütörtöke 17-19 óráig az MSZP Kaszáló u. 45. szám
alatti irodájában. Parlamenti látogatásra jelentkezés a
06-20-663-0019-es telefonszámon.

Polgármester
Riz Levente – Fidesz – február 11. – bejelentkezés: 2533306.
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Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: március 3. Bejelentkezés:
257-5054.

*
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desz február 18. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati
irodában lehet.

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

Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén 18–19
óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Lázár
Attila – Fidesz közbiztonsági és sporttanácsnok – a
hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz-iroda, Péceli út 106. *
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Pályázni, pályázni, pályázni!
Kerületünkben járt Szabó Imre, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke
Folytatás az 1. oldalról >

Alexa György bevezetõjében elmondta: Szabó Imre látogatásának célja,
hogy a pályázati lehetõségekrõl adjon tájékoztatást az önkormányzat
számára, ezzel is segítve
elképzeléseik megvalósítását.
Szabó Imre diabemutatón prezentálta a pályázati kiírások készítésének folyamatát, és a
kerületünk számára elérhetõ uniós pályázatokat. Pályázhatunk például közösségi közlekedésfejlesztésre, városközpont-rehabilitációra,
parkolók és csomópontok fejlesztésére, turisztikai fogadóképesség fejlesztésére. Mivel a XVII.
kerület egyes területein
igen nagy gondot okoz a
csapadékvíz elvezetése,
szintén jól tudnánk
hasznosítani az e célra
megpályázható 15-900
millió forintot. Szabó
Imre foglalkozott az Örs
vezér teréig megépítendõ buszfolyosó tervével
is. A 867 millió forint támogatással és a fõváros
által biztosított 250 millió forint hozzáadásával
megvalósítandó beruházás szeptemberben kezdõdhet, befejezése 2010re várható. Az EU-s pályázatokkal új útépítéseket is támogatnak, míg a
meglévõ utak felújítását
a regionális tanács támogatja, a régióban mint-
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Alexa György gyümölcsözõ munkakapcsolatról beszélt

egy 4 milliárd forintos
keretösszeggel.
Riz Levente polgármester Modern kertváros címmel mutatta be a
kerületi önkormányzat
rövid és középtávú terveit. Elmondta: 2006ben az új vezetés – gondolva az uniós pályázati
lehetõségekre – létrehozta az EU Projektirodát, amelynek az a feladata, hogy a pályázatokat elõkészítse és gondozza. A kerület számára igen fontos a fejlesztés, de úgy, hogy meg
kell õrizni a kertvárosi
jelleget. Riz Levente a
tervek közül kiemelte
Rákoskeresztúr városközpont megújításának
tervét. Ez a terület sem
ma, sem korábban nem
volt igazi városközpont,
csak utak találkozása. Itt
kell egy élhetõbb, barát-
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Fejér Gyula – Fidesz, mûszaki tanácsnok – bejelentkezni a 253-33-16-os telefonszámon lehet.

A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden hó 1.
szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ óvodában.
Dr. Benkõ Péter – MSZDP – megbeszélés szerint a
Polgármesteri Hivatalban (06-20-9509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap utolsó csütörtök 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
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ságosabb, zöldebb városközpontot építeni,
amelyre most szinte „rátelepszik” az autóbuszvégállomás. Tizenöt járat végállomása igen
nagy területet foglal el a
városközpontból, ami
igen megnehezíti a fejlesztést. Emellett nincsenek közösségi találkozóhelyek, kevés a zöldfelület, nincsenek kulturált
vendéglátóegységek és
parkolóhelyek. A BKV
tervei is egybeesnek az
önkormányzat elképzeléseivel, és eszerint a tizenöt járatból a továbbiakban csak ötnek marad
változatlanul itt a végállomása. Ez nem azt jelenti, hogy járatok szûnnek meg, csak közvetlenül a metrónál lesz a
végállomásuk,
ami
pluszelõny, hiszen egy
átszállást kiiktathatunk

a napi közlekedésünkbõl. A terület fõvárosi
tulajdon, de Riz Levente
bízik abban, hogy nem
lesz akadálya annak,
hogy egy új fõtérrel gazdagodjon a kerület. A
városrész új találkozóhelye sok zöldfelületet,
padokat, díszburkolatot,
szökõkutat kap, további
elképzeléseik szerint pedig alatta mélygarázs
épülhet, ami alapjaiban
könnyíti majd meg a
parkolást ezen a környéken. Szó esett a Fuchskastély kertjének közparkká alakításáról, gyalogos övezetek, sétányok kialakításáról, a
Népkert és a Szent Kereszt tér megújításáról.
Szabó Imre a XVII. kerület számára is alkalmas pályázatra is felhívta a figyelmet, ami a
közoktatási intézmé-
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Csorba Béla – KDNP–MIÉP, VFB-elnök – elõzetes
telefonos egyeztetés után (253-3328) a KDNP Péceli
út 220. szám alatti székházában.
Derczbach Istvánné – MSZP – minden hónap 1.
keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz, 17. evk. – minden
hónap 1. csütörtökén 18-19 óráig a Csekovszky Árpád Mûvelõdési Házban.
Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2. csü-
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nyek fejlesztésére adhat
lehetõséget. Ezzel a lehetõséggel is élni kíván
majd a kerület, hiszen a
Szabadság Sugárúti és a
Diadal úti Általános Iskola is alapos felújításra
szorul. Bölcsõde építésére is folyamatban van a
pályázat elõkészítése.
Riz Levente elmondta,
hogy három intézmény,
a Dózsa Mûvelõdési
Ház és a Rákoskerti Mûvelõdési Ház felújítása,
valamint a Rákoshegyi
Közösségi Ház építése
szerepel napirenden,
amelyek kapcsán szintén pályázati forrást keresnek. Konszenzus alakult ki a képviselõ-testület frakciói között a
Rákos-patak mellé tervezett kerékpárút, gyalogos sétány létesítésérõl. A polgármester
említést tett még a vasúti megállók mellé felépítendõ P+R parkolókról is, amely kapcsán a fõvárossal közös
pályázatot nyújtanak
be márciusban. A városvezetés minden lehetõséget igyekszik kihasználni, hogy fejleszsze a kerületet – hangsúlyozta Riz Levente
polgármester.
Zárszavában Alexa
György és Riz Levente
elmondta,
hatékony
együttmûködésre törekszenek, hogy a kerület
minél több uniós fejlesztési forráshoz jusson.
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törtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP–MIÉP, 12. evk., SZLB-elnök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a
Rákoscsabai Közösségi Házban.
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Felhívás az „Élen
a tanulásban, élen
a sportban” díj
adományozására

A Munkáspárt állásfoglalása
a március 9-i népszavazásról

Budapest Fõváros XVII. kerület Önkormányzatának képviselõ-testülete 1998-ban
„Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat alapított a tanulmányi munkában és sportolásban
elért kimagasló eredménynek elismerésére. A
díj azon kerületben tanuló diáknak adományozható, aki a tanulmányi munkában és a
sportban kiváló eredményt ért el, meghirdetett egyéni, illetve csapatversenyen kimagaslóan szerepelt. Az elismeréssel oklevél és 20.000
Ft értékû jutalom jár. A díjból évente legfeljebb
5 db adományozható.
A díj adományozására javaslatot tehetnek:
az oktatási, nevelési intézmények vezetõi, testnevelõ tanárai, sportegyesületek, iskolai sportkörök vezetõi, a képviselõ-testület tagjai, diákönkormányzatok, iskolaszékek. A javaslatot
Budapest Fõváros XVII. kerület Önkormányzatának „Élen a tanulásban, élen a sportban”
díj adományozásának feltételrendszerérõl szóló, többször módosított 37/1998. (VI.19.) számú rendeletének mellékletét képezõ formanyomtatványon lehet megtenni.
A formanyomtatvány elérhetõ az iskolákon
keresztül, a Polgármesteri Hivatal Oktatási,
Mûvelõdési és Sport Irodáján, illetve a
www.rakosmente.hu honlapon az E-önkormányzat, Önkormányzati rendelettár, Helyi
rendeletek linkek megnyitásával. A javaslatokat az Ifjúsági és Sport Bizottsághoz kell benyújtani minden év március 10-ig. Az „Élen a
tanulásban, élen a sportban” díjat az Oktatási
és Kulturális Bizottság és az Ifjúsági és Sport
Bizottság elõterjesztésére a képviselõ-testület
adományozza.
Budapest, 2008. január 30.
Köszönettel
Riz Levente
polgármester
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A képviselõ-testület tagjai
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütörtökén 17-18 óráig a Rezgõ utcai óvoda, a hónap 1.
keddjén 17-18-ig a Sági utcai bölcsõdében, a hónap
2. péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban.
Hatvani Zoltán – Fidesz, 11. evk., VGB-elnök – a
hónap 1. keddjén 8.30-9.30-ig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a

*
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A Magyar Kommunista Munkáspárt támogatja a 2008. március 9-re kiírt népszavazást. Egyetértünk azzal, hogy az
emberek életét alapvetõen befolyásoló
kérdésekben magukat az embereket kell
megkérdezni, és nekik kell dönteniük.
A Magyar Kommunista Párt tagjainak
válasza mind a három kérdésre: egyértelmû IGEN!
A válaszunk IGEN, mert úgy gondoljuk,
hogy az egészségügy és az oktatás
gondjait nem az emberekre rótt nagyobb
terhekkel kell megoldani. Több pénzt kell
adni az egészségügynek és az oktatásnak. Az ország pénzét nem a külföldi
nagyvállalatok támogatására, a minisztériumi emberek, adórendõrök eltartására,
kormányzati negyed építésére és más
fölösleges kiadásokra kell költeni, ahogyan ezt a mostani kormány teszi, hanem az egészségügyre és az oktatásra,
ahogyan tennénk mi.
A válaszunk IGEN, mert a fizetett egészségügy és a fizetett oktatás bevezetése
rövid idõn belül elvezet az egészségügy
és az oktatás privatizációjához. Ezt pedig
nem akarjuk! Az oktatás és az egészségügy maradjon az állam dolga!
A válaszunk IGEN, mert számunkra nem
az a kérdés, hogy mely politikai erõk kezdeményezték, hanem az, hogy jó ügyet
szolgál-e vagy sem. A március 9-i nép-

szavazás kérdései a mi kérdéseink is, a
dolgozó emberek kérdései is, ezért támogatjuk.
A Magyar Kommunista Munkáspárt támogatja a népszavazást azért is, mert
meg kell mutatnunk az ország mostani
urainak, hogy mi is létezünk. Nem maradhatunk passzív szemlélõk. Meg kell
mutatnunk, hogy nem tûrjük el tovább a
milliárdosok pökhendi kormányzását.
Nem tûrjük el tovább, hogy nekik mindent, nekünk meg semmit.
Felhívjuk az MSZP volt baloldali szavazóit: ne engedjék ismét becsapni, riogatni
magukat! Nem kormánybuktatásról, s
nem is a szocializmusról, de igenis szociális alapjogainkról szavazunk. Adjanak
végsõ figyelmeztetést a szocialista pártvezéreknek, hogy népellenes politikájukat nem támogatják, nem tûrik tovább.
A Magyar Kommunista Munkáspárt
visszautasítja az MSZP és az SZDSZ
népszavazás-ellenes kampányát. Ezek a
pártok nem egyszerûen nemet mondanak a három kérdésre, hanem minden
erõvel a népszavazást akarják lejáratni,
azaz elvenni az emberek egyetlen alkotmányos jogát, hogy a négyévenkénti választásokon túl is beleszóljanak saját
ügyeik eldöntésébe.
Budapest, 2008. január 26.
Magyar Kommunista Munkáspárt
Központi Bizottsága

Ingyenes szolgáltatások a Fidesz irodájában
Jogsegélyszolgálat: Veresné dr. Hole Ágnes, február 13. szerda 18-19 óráig *
Építésügyi szaktanácsadás: Krupánszki Teréz február 12. kedd 18-19 óráig * EUpályázati szaktanácsadás: Herédi István, egyeztetés: 06-20-978-3416,
heredi.istvan@ freemail.hu * Informatikai tanácsadás: Gulyás Lajos, 06-70-3679700 * Adózási tanácsadás: Góczán Péterné Anikó február 25. hétfõ 18-19 óráig, elõzetes egyeztetés: 06-20-574-5518 vagy szinvonal1@t-online.hu * Kertészeti, növényvédelmi tanácsadás: Gál Miklós február 14. csütörtök 18-19 óráig
Rákoscsaba, Péceli út 106. tel: 259-1314.
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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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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.

Állampolgári eskü

FELHÍVÁS

A legtöbben Erdélybõl telepedtek át Rákosmentére

Javaslatot várnak
a városrészi díjazottakra:

Tizenöten tettek állampolgári esküt január 22én a rákoskeresztúri Házasságkötõ teremben.
Tizennégyen Erdélybõl érkeztek Magyarországra, egy fiatalember pedig Vietnamból jött
tizenkilenc évvel ezelõtt.

Budapest Fõváros XVII. kerület Önkormányzatának képviselõ-testülete elismerõ címeket alapított a különbözõ városrészekhez kapcsolódóan.
A díjazottakra az elõzõ évek hagyományainak
megfelelõen 2008. március 6-ig várják a kerületben élõk javaslatait.
A díjak adományozásával az önkormányzat kifejezi elismerését azon polgárok iránt, akik példamutatásukkal, maradandó alkotásaikkal, munkásságukkal jelentõs mértékben hozzájárultak az egyes
városrészek szellemi és anyagi gyarapodásához. A
díjakat a képviselõ-testület évente legfeljebb kettõ,
élõ vagy elhunyt magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozhatja.
A díjak adományozására ünnepélyes keretek között kerül sor, az elismerésben részesülõ személy
oklevelet, pénzjutalmat és mûvészi kivitelezésû
bronz emlékérmet kap.
Az elismerésre történt jelöléseket a képviselõ-testület döntése elõtt az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint egy az erre a célra létrehozandó kollégium véleményezi, amelynek tagjai lehetnek polgárok által jelölt személyek is.
Az elismerõ címre és a kollégiumi tagságra javaslatot tehet – saját városrészét illetõen – bármely
rákoscsabai, rákoscsaba-újtelepi, rákoskerti, rákoskeresztúri, rákosligeti, valamint rákoshegyi
polgár.
A 2008. évi városrészi díjakra vonatkozó javaslatokat levélben postai úton
(Mûvelõdési Csoport 1173 Budapest, Pesti út
165.) 2008. március 6-ig lehet megtenni, a javaslaton kérjük feltüntetni, hogy melyik díjra teszi
meg javaslatát (tehát a pontos díj megjelölésével
pl.: „Rákoscsabáért Díj”).

 KILI TAMÁS
szervezõ önkormányzat igyekezett emlékezetessé tenni
az eseményt, a Himnusz
elhangzása után Frech
Gábor szavalt, majd Horváth Tamás alpolgármester köszöntötte a vendégeket. Az alpolgármester mindegyik állampolgárnak
Emléklapot
adott át.
Azért különösen jelentõs egy ilyen esemény,
mert a születésétõl fogva
magyar állampolgár el
sem tudja képzelni, milyen vegyes érzelmekkel
teli, ugyanakkor határtalan boldogságot jelent –
a néhányszáz kilométerre innen, szintén magyar
ajkú, de idegen ország
területén született – magyarnak magyar állampolgárságot szerezni. Ez
nem csak egy darab papír, ennek üzenete van:
tartozni valahová. Most
néhányan közülük megszerezték, amire mindig
is vágytak: magyar állampolgárok lettek, közénk tartoznak, itt dolgoznak és élnek. Egyikük, Ordas Mihály – aki
2000-ben gyalogosan
lépte át a határt – a Hírhozónak
elmondta,

A

(Szükséges adatok: javasolt személy neve, születési helye, ideje, munkahelye, beosztása, lakcíme, telefonszáma, a javaslat részletes indoklása: minimum 10, maximum 20 gépelt sor. Amennyiben a
javasolt személy már csak posztumusz kaphatja
meg a díjat, abban az esetben kérjük annak a személynek az utolérhetõségét is, aki átveszi a részére
odaítélt díjat.)

F

O G A D Ó Ó R Á K

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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hogy a nagypapája Sárospatakról került Erdélybe, ahol a nagymama élt, az õ szülei már
ott születtek. Hirtelen
ember lévén, sok problémája akadt abból, hogy
saját földjén „boz-

volt egyszerû a letelepedéssel járó utána járás
sem. Amikor a XVII. kerületbe egyik rokonához
érkezett, féléves tartózkodási, munkavállalási
engedélyt kapott, amit
aztán egy évvel meghosszabbíthatott, de ehhez állandó lakhellyel,
munkahellyel, APEH által is regisztrált adózott
keresettel kellett rendelkeznie. Ezután a letelepe-

Horváth Tamás alpolgármester és az immár magyar állampolgárságú Ordas család

gorként” (hazátlan) kellett élnie román állampolgárként, ezért is vágyott már gyerekkorától
fogva Magyarországra.
Ez nyolc évvel ezelõtt
sikerült is, de itt egy
újabb meglepetés érte:
mint erdélyi magyart, románnak titulálták. Sok
idõbe telt, míg ezt kezelni
tudta, de úgy érzi, hogy
korábbi álmaihoz, elképzeléseihez képest más ez
az ország, kicsit csalódott
az emberekben. Nem

O G A D Ó Ó R Á K

Oláh László – SZDSZ, KB-elnök – egyeztetés után,
tel: 06-20-392-2293, helyszín: Polgármesteri Hivatal.
Papp Péter Pálné – MSZDP – a hónap 3. szerdáján
18-19-ig a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Piláth Károly – Fidesz, 16. evk., OKB-elnök – a
hónap elsõ keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános
Iskolában.
Rózsahegyi Péter – Fidesz, KVB-elnök – hónap 2.

*

F

dési engedélyt már feleségével együtt kérelmezték. Õ is a Nagyvárad
melletti Szilágysomlyóról érkezett, fiuk pedig
már itt született Magyarországon. Mindketten
meglepõdtek, amikor
gyereküket „ismeretlen
állampolgár”-ként anyakönyvezték, a román követségen kellett kérelmezniük, hogy Ádámot
külföldre települt román
állampolgárként tartsák
nyilván.

O G A D Ó Ó R Á K

hétfõjén 18-19 óráig a Polgármesteri Hivatal ebédlõjében környezetvédelmi fogadóórát tart.
Ruthner György – MSZP, 4. evk., EUB-elnök – a hónap 1. hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45-ben.
Soltiné Kis Katalin – SZDSZ, 3. evk. – a hónap utolsó
péntekjén 16-18 óráig az SZDSZ-irodában, Újlak u. 11-15.
Virág Mihály – Fidesz, 13. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.
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Hírhozó

KÖZLEMÉNY

Rövid válasz az SZDSZ közleményére

Válasz Riz Levente polgármester úrnak a tények tükrében

„Az igazságot emlegetni kell, mert a hazugságot is
állandóan ismétlik.”
(Johann Wolfgang Goethe)

A Liberális Város címû kiadványunk, közlemény kiadására késztette kerületünk polgármesterét. Véleménye szerint a megjelent – egy tucatnyi – kerületi vonatkozású írás némelyikében hazugságokat állítunk. Nézzük hát a tényeket:
Lakótelep büntetésben
Az önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl szóló rendelet, képviselõ-testületi
tárgyalásának március 12-i jegyzõkönyvébõl:
Kiss Lajos képviselõ (MSZP): „Új lendületet adunk a panelfelújításoknak, több
pénzt biztosítunk a szükséges munkákra, bõvítjük a pályázat keretében támogatható felújítási célokat…” (Idéz a Fidesz választási ígéreteibõl.) Tényleg szép. Gondolom, hogy valamilyen adminisztratív hiba miatt maradt ki a panelfelújítás, ezért
én beadtam ezzel kapcsolatban egy módosító indítványt.
Barna Andor képviselõ (SZDSZ): Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a beindult
panel- és társasházi lakásfelújítások támogatása folytatódjék, ezért Kiss Lajos által említett módosító indítványt a magunkénak érezzük.
Riz Levente polgármester: Szavazásra bocsátom Kiss Lajos által benyújtott módosító indítványt (panel pályázati program támogatása), melynek elfogadásához
minõsített többség szükséges. 10 igen, 6 nem szavazat és 10 tartózkodás mellett nem született döntés.
Szavazásra bocsátom Kiss Lajos által benyújtott módosító indítványt (társasházak felújítására visszatérítendõ támogatás nyújtása), melynek elfogadásához minõsített többség szükséges.
10 igen, 3 nem szavazat és 13 tartózkodás mellett nem született döntés.
Szavazásra bocsátom Kiss Lajos által benyújtott módosító indítványt (társasházak felújítására vissza nem térítendõ támogatás), melynek elfogadásához minõsített többség szükséges.
10 igen, 2 nem szavazat és 14 tartózkodás mellett nem született döntés.
Így az elfogadott költségvetésbe nem került be a társasházi felújítások támogatása. Az önkormányzat végül 2007. november 16-i beadási határidõvel pályázatot
írt ki a társasházak számára. Az elnyert támogatások „kiutalása” jelenleg (2008)
folyamatban van.
A Pesti út 27-29. sz. alatti garzonházak örvendetes homlokzati hõszigetelésének
felújítására, még az elõzõ önkormányzat nyert pályázati támogatást, és vállalta a
szükséges önrész (50%) biztosítását.
Változtatási tilalom
Budapest Fõváros XVII. kerület Önkormányzatának a Budapest XVII. kerület L4
jelû, intenzív kertvárosias lakóterület keretövezetbe sorolt területeire vonatkozó
változtatási tilalom elrendelésérõl szóló, 12/2007. (IV. 10.) számú rendelet módosításának május 7-i képviselõ-testületi jegyzõkönyvébõl:
Riz Levente polgármester: igyekeztünk minél hamarabb oldani azt a viszonylag
szigorú rendeletet, amely akkor elfogadásra került. Nyilván azért, hogy az a fajta
építkezési gyakorlat; a családi házas építkezés, ráépítés, átalakítás, ne legyen akadályoztatva a tilalom idõszaka alatt addig, amíg az új KVSZ el nem készül. Igyekeztünk minél hamarabb behozni az elõterjesztést a képviselõ-testület elé. Reményeim szerint ez felgyorsítja majd az ügyintézést és megoldja a problémákat.
Kiss Lajos képviselõ: õszintén örülök annak, hogy ez az elõterjesztés elkészült, hiszen Ön is tudja, hogy az Építéshatósági Csoportnál milyen állapotok vannak.
„Egyebek”
Polgármester úr hazugságnak tartja a nagyszámú hivatali személycserékhez fûzött megállapításainkat is. Ehhez azt hisszük, nem szükséges semmit hozzáfûznünk! A tények önmagukért beszélnek.
Természetesen nem tartjuk magunkat tévedhetetlennek, ezért, ha a sajtó- vagy
egyéb úton nyert információnk tévesnek bizonyul, akkor a pontatlanságunk tényét el kell ismernünk. A Podmaniczky-kastély visszavételét ettõl függetlenül elhibázottnak tartjuk. Ugyanúgy helytelenítjük, ha nemzeti ünnepeinket bárki napi
politikai eszköznek tekinti, és közéleti kalandorokat emlegetve Zuschlagozik.
Az viszont nagyon örvendetes, és kerületünk közéletére nézve rendkívül üdvös,
ha a Fidesz már valóban nem foglya a szélsõjobb pártjainak és csoportosulásainak.
A kerületi liberálisok ezután is konstruktív ellenzékként kívánják önkormányzati
munkájukat végezni. Bízunk abban, hogy a kerületet vezetõ jobboldali koalíció
végre partnerünk lesz ebben, és a jövõben észrevételeink, javaslataink iránt befogadóbbá képesek majd válni.
SZDSZ XVII. kerületi Szervezete

1. Az új városvezetés a 2007. évi költségvetésbõl pályázati úton
25,7 millió forintot költött a lakótelepek felújítására. A garzonház
teljes hõszigetelésére, homlokzatfelújítására – szintén a 2007. évi
költségvetésbõl – 36 millió forintot költöttünk.
2. A változtatási tilalom alól mentesítettük a családi házas
építkezést. Bõvítésüket, átépítésüket a várost korábban vezetõ
MSZP-SZDSZ-koalíció által alkotott kerületi építési szabályzat
akadályozza. Ezt a jogszabályt éppen ezért módosítjuk.
3. A hivatalban minden vezetõi álláshelyet megpályáztattunk.
Ez elvi döntés, mindenhol a legjobbat keressük.
Az SZDSZ XVII. kerületi képviselõi megválasztásuk óta, azaz
2006 októbere óta egyetlen önálló képviselõi elõterjesztést sem
nyújtottak be. Arra kérem õket: újságírás helyett inkább az érdemi testületi munkával foglalkozzanak.
Riz Levente polgármester

A kerület fejlesztésérõl
Budapest fõépítészével

A képen Megellai Orsolya az önkormányzat EU Programirodájának vezetõje, Riz Levente polgármester, Beleznay Éva fõvárosi fõépítész, valamint
Bolberitz Henrik kerületi fõépítész. Háttérben a kerület övezeti térképe.

 MUNKATÁRSUNKTÓL
iz Levente polgármester
meghívására kerületünkben járt Beleznay Éva, Budapest fõépítésze. Az egyeztetésen a polgármester ismertette
a kerület fejlesztési céljait,
tárgyaltak a rákoskeresztúri
városközpont megújításáról,
az ott található fõvárosi tulajdonú területekkel kapcsolatos együttmûködésrõl, valamint a Kucorgó tér rehabilitációjáról.
Riz Levente kitért a Külsõ
Kerületi Körút tervezett útvo-

R

nalára, amely kapcsán a helyi
városvezetés célja, hogy a Helikopter-lakóparkban és az
Akadémia-Újtelepen
élõk
számára hátrányos nyomvonal semmiképp ne valósulhasson meg. Ehelyett a Kozma utcai vonalvezetést szorgalmazzák, errõl közösen fognak tárgyalni az erdõhatósággal. Az önkormányzat munkahelyteremtés céljából a kerületben több területen övezetátsorolást tart szükségesnek, a polgármester ebben is
kérte a fõépítész asszony támogatását.
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A betegek sérelmeiért
A felháborodott panaszosokat Alexa György nyugtatgatta

…a vélemény szabad

Falra hányt borsó…

 SZABÓ ANIKÓ

 TORKOS MATILD

XVII. kerületi Mozgássérült Egyesület
január 30-i összejövetelén az Egészségbiztosítási Felügyelet jogi fõosztályáról Vincze Emese
volt a vendég.
A Dózsa fórumtermében Alexa György országgyûlési képviselõ
köszöntõje után Vincze
Emese bemutatta az egy
éve fennálló felügyelet
tevékenységét. Elmondta, hogy a betegek panaszait igyekeznek a legpontosabban kivizsgálni, és az ügyek kb. felénél tudnak jogsértést bizonyítani. A félreértések
elkerülése végett elmondta a hallgatóknak,
hogy mikor kell vizitdíjat és napidíjat fizetni,
milyen esetben áll fenn
vizitdíj-fizetési mentesség, mikor és hogyan lehet a vizitdíjat, napidíjat
visszaigényelni. Sokan
nem tudták, hogy egy
injekciós kúra, kötözés
vagy gyógyszerfelírás
esetén, amikor csak a
nõvér találkozik a beteggel, nem kell fizetni.
Csakis orvos–beteg találkozó esetén kérhetõ

A

A

pénz! Ha a 20 alkalom
utáni
vizitdíj-visszaigénylési kérelmet az
önkormányzat jegyzõje
– szükséges adatok,
nyugták hiányában –
vissza is utasítja, lehet
fellebbezni, és az Egészségbiztosítási Felügyeletnek joga van a megfelelõ dokumentáció lekérésére. Szó esett a szûrõvizsgálatok díjáról: pl. a
tüdõszûrés általában vizitdíj-köteles, a mammográfia egyszer, kétévente az adott korosztálynak ingyenes.
Vincze Emese kifejtette, hogy legnehezebb
dolguk akkor van, ha a
beteg a bánásmódra

vagy a tájékoztatás hiányára panaszkodik –
ezeket a sérelmeket nagyon nehéz bebizonyítani, hiszen az orvos szava
a betegével szemben áll.
Minden sérelmet érdemes azonban a felügyeletnek bejelenteni, mert
az eljárás ingyenes, ráadásul az adatokat lehet
anonim kezelni.
A beszámoló után a
betegek kérdéseket tehettek fel Vincze Emesének, és pár indokoltan
felháborodott panaszost
Alexa György megnyugtatott: segítenek
megírni a beadványt,
majd eljárást indítanak a
felügyeletnél.

A Társadalmi Egyesülések XVII. kerületi Szövetsége január 31-én a Fuchs-kastély udvarán a kerület rászorultjainak melegételosztást tartott. Minden tál ételhez savanyúságot,
kenyeret, egy pohár meleg teát, valamint egy szappant adtak az önkéntesek. A rendezvényt Kiss Lajos, Morauszky András és Ruthner György önkormányzati képviselõk támogatták a képviselõi keretükbõl.

lexa György országgyûlési képviselõnk a jövõ
héten is meg fogja szavazni az egészségügyi biztosítási rendszerünk privatizálását célzó törvényjavaslatot. A képviselõ úr decemberben, amikor a képviselõ-testület felszólította, hogy a kerület lakosságának
érdekeit szem elõtt tartva, ne szavazza meg a törvényt, közleményben fejtette ki véleményét: „az
egészségügy finanszírozása a törvényjavaslat elfogadása után is az egységes nemzeti kockázatközösségen
alapuló, szolidaritáselvû, kötelezõ társadalombiztosítás keretében történik. A jövõben is biztosított lesz
mindenki, aki eddig az volt, vagy azért, mert járulékot fizet, vagy azért, mert az állam fizeti a járulékot
helyette” – magyarázta Alexa képviselõ, és pár nap
múlva megnyomta az igen gombot. Most sem várhatunk tõle mást. A képviselõ úr meggyõzõdése, hogy az
„új rendszer, mely hatékonyan fogja felhasználni befizetett járulékainkat, egyetlen magyar állampolgár
sem maradhat a másikéval egyenértékû biztosítás nélkül”. Nincs kétségem afelõl, hogy Alexa György
tényleg elhiszi, amit mond, és amivel meggyõzni
igyekszik az „õ rákosmenti választóit”.
Ez legyen az õ baja. Egyet azonban nem tehetne
meg a képviselõ úr, mégpedig azt, hogy figyelmen kívül hagyja a választókörzetében élõk akaratát. Azt,
hogy az itt élõk, hasonlóan a társadalom túlnyomó
többségéhez és a különféle szakmai testületekhez, elutasítják ezt a „reformot”. Alexa György 2006-ban a
választási kampányban szerényen elhallgatta, hogy
pártja kórházbezárásokra, gyógyító ágyszám-leépítésre, vagyis a gyógyító kapacitás csökkentésére készül,
hogy a napi megélhetési gondokkal küzdõ betegeket a
vizitdíjjal igyekszik majd távol tartani az orvosi ellátástól. Alexa úr nem tehet úgy, mintha nem tudná,
hogy az ún. egészségbiztosítási reform célja nem más,
mint az egészségügyi rendszerünk eddigi ellátási
színvonalának drasztikus lerontása, magyarán százmilliárdos nagyságrendû forráskivonás az egészségügybõl. Azzal, hogy az évente több mint ezermilliárdos OEP-kassza feletti rendelkezési jogot átengedi a
kormányzati hatalom a magánbefektetõ cégeknek, egy
csapásra nem két legyet, hanem hármat akar ütni,
amikor kedvezményezett helyzetbe hozza a kiválasztott magánbefektetõket, forrást von ki a rendszerbõl,
végül a lerontott színvonalú egészségügyi rendszer
okozta konfliktusokért az ellátást szervezõ biztosítókra akarja majd kenni a felelõsséget.
Alexa úr a tandíj mellett megszavazta vizitdíj és a
kórházi napidíj bevezetését is, bizonyára akkor is abban a szent meggyõzõdésben tette, hogy ezt várják tõle a választói. Március 9-én a kerület lakossága népszavazással korrigálhatja képviselõje tévedését. Ha ismét megszavazza a magánbiztosítókat beeresztõ törvényt, azt is lehet majd korrigálni egy következõ referendumon.
Végül is demokrácia van. Amíg csak gumilövedékkel lõnek, és közleményekben magyarázkodnak, addig
van remény.
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Búcsú a Szent Pál-templomban
Saul Damaszkusz úti megtérésére emlékeztek
 KILI TAMÁS
zent Pál napját január 25-én ünnepli a
keresztény egyház Saul
megtérésére emlékezve, aki annak elõtte állhatatosan harcolt a keresztények ellen. Damaszkuszba
indult,
hogy az Úr tanítványait elfogja, és Jeruzsálembe hurcolja, ám az
úton vakító fény villant
fel körülötte. Isten jelent meg elõtte, a látomástól Saul leesett a lóról és megvakult. Anániás tanítvány gyógyította meg, Saul megtért, s ennek Krisztus
névcserével adott nyomatékot. Ettõl kezdve a
zsidó Saul helyett, római nevét, a Paulust
használta.

S

A Keresztúri Családos Közösség szervezésében rendezetek búcsút a hét évvel ezelõtt
felszentelt madárdombi Szent Pál-templom-

ban január 26-án. A
„pálfordulásra” emlékezõ napon évrõl évre
mindig más jellegû
kulturális programmal
várják a hívõket. Ez al-

kalommal egyházi és
világi zenemûvek elõadásával közremûködött a veresegyházi
Gaudeamus nõi énekkar, valamint a Jákim

Stúdió színházi társaság, akik „Istenhez hanyatló árnyék” címmel
magyar költõk istenes
verseit adták elõ zenei
kísérettel.
A mûsor után az ünnepi szentmisét Galambossy Endre, Rákoscsaba plébánosa mutatta
be – koncelebrált Kis
István rákoshegyi plébános –, majd finom
házi sütemények fogyasztása mellett ismerkedtek, beszélgettek a kerület minden
részébõl érkezett hittestvérek és ismerõseik
a zsúfolásig megtelt
templomban. A rendezvényt Snell György
atya és az önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága támogatta.
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Hat ország rajzai az Árkádban
Testvérvárosainkból, Gyergyószentmiklósról és Lovranból is érkeztek pályázatok
 SZABÓ ANIKÓ
z Árkád bevásárlóközpontban tekinthetik meg a Diadal úti
iskola és a Bartók Béla
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény által
szervezett rajzkiállítást.
Az Értékeink címet viselõ nemzetközi rajzpályázatra hat ország tíz
iskolájának
gyerekei
küldtek rajzokat. A zsûri – Sípos Endre festõmûvész vezetésével – értékelte a munkákat, majd
január 31-én az üzletház
alsó szintjén a két szervezõ tanár, Breitkopfné
Losovy Beáta, a Bartók iskola képzõmûvészeti
tanszakának vezetõtanára és Raffay Gábor, a

A

Diadal Úti Általános Iskola igazgatóhelyettese
128 képet akasztott ki a
paravánokra.
A megnyitón részt
vett Dombóvári Csaba alpolgármester, a kiállítás
fõvédnöke, Fohsz Tivadar
és Horváth Tamás alpolgármesterek, a két szervezõ iskola igazgatója,
Olejnik Ilona és Dely Csaba, a szlovák nagykövetségtõl Imrich Marton, a
résztvevõ szlovákiai iskola igazgatója, felkészítõ tanárok és diákjaik, és
természetesen a magyar
iskolák tanulói szüleikkel. Dombóvári Csaba
örömét fejezte ki, hogy a
XVII. kerület két testvérvárosa, az erdélyi Gyergyószentmiklós és a hor-

vátországi Lovran is
képviseltette magát a
pályázaton.
A XVII. kerület három
iskolája (Laborcz Ferenc,
Diadal, Bartók) tanulóinak mûvei sokszor el-

Bál a sportpályáért
Jótékonysági estet rendeztek a Pál Apostol iskolában
 SZABÓ ANIKÓ

len segítségért, a felajánlásokért, az aktív közremûködésért és a szeretetért, amit az utóbbi hetekben megtapasztalt. A
jótékonysági bál bevételét az iskola a sportpálya felújítására, a tornaterem felszerelésére fordítja majd, mondta az
igazgatónõ, hiszen szem
elõtt tartják, hogy „ép
testben ép lélek” – csak
rendszeres testmozgás-

sal lehetnek egészségesek a diákok. Az eseméz iskola történetényen jelen volt Varga
nek elsõ jótékonyZoltán, az FTC egykori
sági bálját rendezte a Pál
legendás futballistája, az
Apostol Katolikus Álta1964-es olimpiai csapat
lános Iskola és Gimnázitagja, a kerületi RTK csaum február 1-jén. A renpat egykori edzõje, illetdezvény szülõi kezdeve Horváth Tamás alpolményezésre jött létre.
gármester. Snell György
Horváthné Vincze Judit
plébános elmondta: öigazgatónõ köszönetet
römmel látta, hogy egy
mondott a szülõknek és
jó célért mennyire lehet
a tanári karnak az önzetmozgósítani az erõket.
Az egyórás mûsorban
az iskola diákjai és tanárjai, köztük Riz Levente polgármester léptek
fel.
A mûsort követõen a
közönséget az aulában
megterített asztal és vacsora várta, miközben a
Kis éji zenekar szolgáltatott élõzenét mindenféle
stílusban, sõt, kérésre kívánságszámokat is eljátszottak. A hajnalig tartó
Béres Ditta többszörös Európa-bajnok fitness- és showtáncos bált már csak a tombolaegy akrobatikus elemekkel tûzdelt gyakorlatot adott elõ
húzás szakította meg.

A

vont fogalmakat ábrázoltak, mint a barátság,
emberi értékek, kamaszkapcsolatok. A kategóriánkénti elsõ három helyezettnek és a különdíjasoknak Horváth Ta-

más és Sípos Endre adták át az oklevelet és a
nyereményeket. Breitkopf
György különdíjat ajánlott fel „az épített értékek” megjelenítéséért, õ
további öt nyertesnek
nyújtott át értékes ajándékokat. Végül a közönségdíjasok következtek:
az interneten történõ
szavazás alapján (összesen 2721 leadott voks)
17,6%-os arányban Epres
Dóra, a Laborcz 13 éves
diákja lett aranyérmes, a
második és harmadik
közönségdíjas
pedig
Páncsity Lídia és a 8 éves
Délczeg Erika lett.
A díjkiosztó ünnepséget a négyfõs Ifjúsági
Jazz Együttes muzsikája
zárta.

Groteszk népmese
betlehemes játékkal

 SZABÓ ANIKÓ
anuár 19-én két kerület öt iskolájának hat
csoportja lépett színpadra a Diadal úti iskola aulájában. A fellépések után Tarbay Ede
dramaturg a felkészítõ
tanároknak elmondta
meglátásait és javaslatait, hogyan lehetne
még jobbá tenni a produkciókat. A Bartók
Béla iskola Háry Jánosából Tarbay a szívszorító János–Örzse kettõst dicsérte, a czimrások Csiribiri Színjátszóinak a nehéz Lázár

J

Ervin-darabhoz gratulált. A jókaisok Betlehemes játéka, a kõbányai
Kápolnatéri iskola diákszínpadának elõadása, valamint a két diadalos csapat produkciója is kivívta a dramaturg elismerését. Tarbay csupa jó szóval
említette a házigazdák,
a diadalos Csiribirik
rendkívül jó hangulatot teremtõ, népmesei
elemekkel
groteszk
módon tarkított meseparódiáját. A karakteres szöveg a közönség
köreiben nagy derültséget váltott ki.
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Kerületi „iskolakóstoló”
Gazdag programokkal, nyílt napokkal várják a leendõ elsõsöket az általános iskolák
Minden gyerek életében fontos mérföldkõ,
amikor elkezd iskolába járni. Komoly, felelõsségteljes feladatot jelent a szülõknek a megfelelõ tanintézmény kiválasztása, hiszen alapvetõen befolyásolja gyermekeik további életét.
Összeállításunkban a kerületi általános iskolák
a leendõ elsõ osztályosoknak szóló programjait, elõkészítõ foglalkozásait mutatjuk be.

 VARGA ORSOLYA
Czimra Gyula Általános
Iskola
(Kép u. 14.) a 2008/
2009-es tanévben négy
elsõ osztály indítását
tervezi, valamennyi
osztályban a hagyományos szótagoló módszert
alkalmazzák
majd, heti 2 óra felzárkóztatást, illetve tehetséggondozást biztosítanak, és választható
tantárgy lesz az angol.
Az egyik osztályuk általános tantervû (iskolaotthonos) lesz. A másik osztályukban emelt
óraszámú lesz az énekzeneoktatás és a mûvészeti rajz. A harmadik
osztályukban
emelt
szintû lesz a testnevelés. A negyedik elsõ
osztály pedig általános
tantervû lesz. Beiskolázási tájékoztató értekezlet március 17-én 18
órakor lesz, nyílt órákat április 2-án és 3-án
8-10 óráig tartanak a
szülõknek. Márciusban
és áprilisban a tanítók
óvodai foglalkozásokat
tartanak, májusban a
leendõ
elsõsöknek
nyílt órák lesznek.
A Diadal Úti Általános Iskola (Diadal u.
43-49.) három osztályt
indít majd szeptembertõl. Mindhárom osztályban általános tantervû a tananyag, a hagyományos szótagoló
olvasástanítási módszert fogják alkalmazni. Az egyik osztályukban emelt szintû énekzeneoktatás,
illetve

A

néptánctanítás lesz, a
másikban a matematika lesz majd a kiemelt
tantárgy, a harmadikban pedig a mûvészeti
nevelésre fektetik majd
a hangsúlyt. Február
23-án 10 órakor iskolahívogató rendezvényre
várják a szülõket és a
gyerekeket. Március 5én 8 órától nyílt órák
lesznek. Április 8-án
pedig játékos képességfelmérést szervez
az iskola, amellyel az
osztályválasztásban
szeretnének segítséget
nyújtani a szülõknek.
A Gregor József Általános Iskola (Hõsök tere 19-20.) a következõ

termekkel. Márciusban
játékos meghallgatást
tart az intézmény.
A Jókai Mór Általános Iskola (Szánthó
Géza u. 60.) szeptembertõl egy informatika
tagozatos, egy labdajáték tagozatos, valamint
egy általános tantervû
osztály indítását tervezi. Az intézmény Iskolanyitogató címmel já-

A Kossuth Lajos Általános Iskola (Erzsébet krt. 56.) OVISULI
programjának keretein
belül február 21-én,
március 13-án és 27-én
15-16 óráig várja a leendõ elsõsöket és szüleiket, ahol tájékoztatást kaphatnak az iskolában folyó oktató-nevelõ munkáról, a pedagógusokról.

tanévben három elsõ
osztályt indít, amelyikbõl az egyikben az emelt
szintû ének-zenei képzés kerül az elõtérbe.
Február 13-án és 14-én
játékos bemutatkozó
foglalkozásokra várják a
szülõket és a gyerekeket
az iskolába, ahol megismerkedhetnek a leendõ
tanítókkal, az osztály-

tékos felkészítõ, képességfejlesztõ foglalkozásokat szervez a leendõ
elsõsöknek február 4.,
11., 18., 25-én, március
3., 10., 17., 31-én és április 7., 14., 21-én 15
órától. A foglalkozásokra telefonon (2582015) vagy személyesen lehet jelentkezni az
iskolában.

A Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola és Gimnázium
(Akácvirág u. 49.) a
2008/2009-es tanévben
várhatóan 3 elsõ osztályt indít majd, ezek
közül az egyikben
emelt szintû ének-zenei oktatás, egy másikban pedig emelt szintû
idegennyelv-oktatás

lesz. Az iskolába jelentkezõk szüleinek február 27-én 17 órakor tartanak értekezletet.
A Laborcz Ferenc
Általános Iskola (Ferihegyi út 115.) február
7-én, 14-én, 21-én és 28án 16.30-17 óráig várja
OVI-SULI foglalkozásikra a leendõ elsõsöket
és szüleiket az Akácvirág u. 36. szám alatti
épületben. Itt játékkal,
bábozással, rajzolással
egybekötve ismerhetik
meg a leendõ tanítókat
és az iskolát a gyerekek. A kicsiknek immár ötödik alkalommal szerveznek rajzversenyt.
A Szabadság Sugárúti Általános Iskola
(Szabadság
sugárút
32.) február 7-tõl minden csütörtökön várja a
gyerekeket Iskolakóstoló foglalkozásaira,
ahol a sok játék, rajzolás mellett ismerkedhetnek meg a leendõ
elsõsök az iskolával, a
tanítóikkal,
késõbbi
társaikkal, hogy már
egy megszokott környezetben kezdhessék
meg a tanulást szeptemberben.
Az Újlak utcai iskola (Újlak u. 110.) a következõ tanévben öt elsõ osztály indítását ter-

vezi: magyar–angol két
tanítási nyelvû, angol
elõkészítõ osztály, 2
német nemzetiségi, két
tanítási nyelvû és egy
általános tantervû osztály. Február 27-én 17
órától tavaszváró iskolahívogatót tartanak a
német nemzetiségi tagozaton, tánccal, zenével, verssel és játékokkal. A mûsort a kicsik
részére kézmûves- és
játékos foglalkozás követi. Bejelentkezni a
257-1464-es telefonszámon lehet Horváth Katalinnál. Március 5-én 8
órától a magyar–angol
két tanítási nyelvû osztályban, 9 órától pedig
az emelt szintû angolra
elõkészítõ osztályban
bemutató órát tartanak
az érdeklõdõ szülõk-
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intézmény Iskolakóstoló programjainak keretében február 11-én
13.45-kor szivacskézilabda-edzést nézhetnek meg az érdeklõdõk, február 25-én 18
órakor az iskola pedagógiai programját ismerhetik meg, február
26-án 13 órakor testnevelés órára, március 4én 9 órától angolórára,
10 órától hagyományõrzõ órára, március 18án 8, 9, illetve 10 órai
kezdettel további bemutató tanórákra várják az érdeklõdõket.
Az elsõ iskolára hangoló foglalkozás március
6-án 14 órától lesz, érdeklõdés és jelentkezés
Markóné Tátrai Katalinnál a 257-34-22-es telefonszámon.

Kerületi népdalverseny
A Jókaiban 71 induló mérte össze tudását
 MUNKATÁRSUNKTÓL
smét a Jókai Mór Általános Iskolában
rendezték meg a kerületi népdalverseny. A
71 induló szóló, kiscsoport és nagycsoport kategóriában állt a zsûri
elé.
Különbözõ tájegységek rég elfelejtett népdalait szólaltatták meg
a gyerekek, amelyekhez sok csoport népviseleti ruhát öltött magára. A verseny lebonyolításában Gácsi Éva
ének-zene tantárgygondozó segített, a
résztvevõket pedig az
iskola vendégelte meg.
A zsûri munkájában
részt vett: Nits Márta, a
fõvárosi és az országos
népdalverseny szervezõje, Lázár Zoltánné, a
mezõtúri Teleki Blanka
Gimnázium tanára és

I

Velner Klára, a maglódi
Mûvészeti Iskola pedagógusa.
A zsûri elnöke megállapította, hogy nagyon
nehéz volt a döntés,
mert a kerületben igen
magas színvonalú az
énekoktatás, a versenyzõk jól felkészültek voltak. A csoportok arany,
ezüst és bronz minõsí-

tésekkel tértek haza.
A fõvárosi versenyen
kerületünket szóló kategóriában Kiss László
(Pál Apostol Általános
Iskola és Gimnázium),
kiscsoport kategóriában a Violák (Balassi
Gimnázium), nagycsoport kategóriában a
Hétszínvirág (Balassi
Gimnázium) képviseli.

Grafológiai elõadás a Sugár Suliban
 MUNKATÁRSUNKTÓL
kerületi Pedagógia Központ által,
A nagymotorikától a
grafomotorikáig címmel szervezett 11 elõadásból álló sorozat elsõ részeként november
végén a Szabadság Sugárúti Általános Iskolában
hallgathatták
meg az érdeklõdõk A
diszfunkciók felfedezése a gyermekrajzban
címû elõadást.
Gergely Katalin, a Pedagógiai Központ igazgatóhelyettese, óvodai integrátor elmondta, hogy célként
jelölték meg azt a közös mûhelymunkát,
amely alulról építkezve, óvodapedagógus,
tanító és fejlesztõpedagógus együttes mun-

A

nek. Az induló elsõ
osztályokról tájékoztató szülõi értekezlet
március 6-án 17 órától
lesz az iskola tornatermében.
A Zrínyi Miklós Általános Iskola (Sisakos
sáska u. 3.) három osztály beindítását tervezi:
általános tantervû osztály idegen nyelvi képzéssel, kiemelt népmûvészeti képzéssel, valamint emelt óraszámú
testneveléssel, iskolaotthonos formában. Az

A Pál Apostol Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium (Pesti
út 84.) november óta
tart a leendõ elsõsöknek játékos foglalkozásokat, hogy a gyerekek megbarátkozzanak az iskolai környezettel, a szokásokkal, a
leendõ tanítóikkal. A
szülõk bármikor bemehetnek az iskolába
érdeklõdni. Az iskola
március 5-én tart tájékoztató szülõi értekezletet.

kájával valósul meg. A
kognitív fejlesztés elképzelhetetlen mozgásprogram nélkül, s a
megjelölt programok a
legfrissebb eredmények tapasztalatai alapján adnak elméleti
és gyakorlati ismereteket a szakma képviselõinek.
Az elõadást Heinrich
Marianna grafológus,
fejlesztõ pedagógus és
tanító, a Sugár Suli
munkatársa tartotta,
amelyen az iskola vezetõi és tanítói mellett
óvónõk, tanítók, óvodavezetõk vettek részt,
továbbá a Pedagógiai
Központ munkatársai
és Dr. Károly Sára pszichológus.
Gergely
Katalin
megnyitója után Heinrich Marianna óvodás

és elsõ osztályos gyermekek rajzait és írásait
elemezte. Az elemzésen keresztül megtudhattuk a rajz és az írás
összefüggését a személyiséggel, rámutatott azokra a jegyekre,
amelyek megfigyelésével idõben felismerhetõk azok a problémák,
amelyek
ismerete
rendkívül fontos a nevelõ-oktató munkában, segíti a pedagógust módszereiben,
döntéseiben, a gyermek személyiségének
megismerésében.
Az elõadássorozat
következõ rendezvénye március 20-án lesz
a Szabadság sugárúti
iskolában, Prevenciós
lehetõségek grafomotoros elmaradás esetén
címmel.
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A magyar kultúra
napja a Rákoscsabai
Polgári Körben

A világhírû Bozsik Yvett Társulat gyerekeknek szóló mûsora a Dózsában

 MUNKATÁRSUNKTÓL

 KILI TAMÁS

magyar kultúra
napja alkalmából
a Rákoscsabai Polgári
Kör vezetõi irodalmi
estet szerveztek a Csigaház kiállítótermében. A mûsorban
Márai Sándor verseibõl
és Naplójából hallhattunk részleteket Sára
Bernadett és Cseke Péter
tolmácsolásában „Talán jó mégis az ember”
címmel.
A nagy sikerû mûsor
után a mûvészek maradtak még egy kötetlen beszélgetésre. A
magas mûvészi színvonalú rendezvényt
Dunai Mónika és Virág
Mihály rákoscsabai önkormányzati képviselõk támogatták.

A

A

Létramesék
magyar kultúra
napja tiszteletére a
Létramesék címû táncjátékkal várták a gyerekeket és a szülõket január
20-án a Dózsa Mûvelõdési Házban, ahol a kortárs magyar táncmûvészet egyik világszerte elismert alkotójának, Bozsik Yvettnek a társulata
mutatkozott be kimondottan gyerekeknek készült produkciójával.
A darab egyik fõszereplõje maga a létra,
amely a színpadon szinte folyamatos mozgásban van, mindig átalakul, másképpen tûnik
fel. A díszletek is létrákból épülnek: Sün Balázs
házától a Törpék birodalmáig. A vers, a tánc

és a zene összhangja adja meg a darab különlegességét, a kis nézõ sohasem unatkozik, mert
mindig történik valami a
színpadon. Az ötletes
koreográfia remekül simul a finom érzékkel,
ugyanakkor
mindig

meghatározó jellegû zenei palettához, amelyben az instrumentális
dallamok mellett többek
közt jól megfért Rita
Pavone õsrégi száma és
az amerikai indiánok elnyúló, lüktetõ muzsikája. A Weöres Sándor, Zelk

Zoltán, József Attila és
Csukás István örök érvényû verseire épült koreográfia elrepít a mesék
és a képzelet világába, a
szereplõk egy olyan országot
varázsolnak
elénk, ahol minden létrából van. Az elõadás
után kézmûves kuckóba
várták a családokat.
A Bozsik Yvette Társulat itthon megkapta a
táncmûvészek legrangosabb elismerésének
számító
Harangozó
Gyula-díjat, külföldön
pedig az egyik legnagyobb nemzetközi versengés, az Edinburgh-i
Fesztivál nemzetközi
Kritikusi Díját három
alkalommal, valamint
az Independent és a
The Herald címû lapok
különdíjait.

Markó Iván a Gózonban

A Gózon Gyula Kamaraszínház „Mondja el az életét” címû rendezvénysorozatának január 19-én Markó Iván volt a vendége. Verebes István rendezõ beszélgetett a balettmûvésszel, aki lenyûgözte a hallgatóságot.
Szabó Ágnes igazgató kéri, hogy a színház e-mail-címére, a gozonszinhaz@t-online.hu-ra írják meg, kivel szeretnének beszélgetni.

IDÕPONTVÁLTOZÁS!
A DRAKULA címû musical-elõadás idõpontja megváltozott: március 2-a helyett március 16-án, vasárnap 17 órai kezdettel kerül
sor az elõadás megtartására. Az elõvételben megváltott jegyek
érvényesek, vagy március 2-ig visszaválthatók!
Dózsa Mûvelõdési Ház, Pesti út 113., tel: 256-4626
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Jó napot kívánok – Isten áldásával!

Elhunyt
Selmeczi Roland

Szabó Magdára emlékeztek Rákoskerten
 SZABÓ ANIKÓ
Rákoskerti Mûvelõdési Ház a magyar kultúra napjának
tiszteletére rendezett
második rendezvényére
január 27-én került sor.
Piros Ildikó színmûvésznõ személyes vallomása
által a közelmúltban elhunyt Kossuth-díjas írónõ, Szabó Magda elevenedett meg.
A Jászai Mari-díjas,
érdemes mûvész felidézte utolsó találkozását Szabó Magdával, az
írónõ tavalyi, 90. születésnapján, s felolvasta a
közönségnek beszédét,
amelyben természetesen „Jó napot kívánok –
Isten áldásával!” mondattal köszönt el, felidézve az író híres mû-

anuár 30-án autóbalesetben életét vesztette Selmeczi Roland
színmûvész. Gazdag pályáját a
Vígszínházban kezdte, dolgozott a
soproni Petõfi Színházban, ahol
tiszteletére emlékhelyet alakítottak
ki. Tragikus halálával idõ elõtt
hagyta el nagy reményekre jogosító pályáját, sokoldalú életmûve lezárult. Emlékezetesen játszotta Fazekast Gyurkovics Tibor Nagyvizit címû tragikomédiájában és Chance Wayne-t Az ifjúság édes madarában.
Tennessee Williams másik drámájában (Macska a forró
bádogtetõn) valósággal remekelt, alakításaiért díjat és
emlékgyûrût kapott. Szerepelt két közönségfilmben: a
Kútfejekben és az Üvegtigris 2-ben. A legfoglalkoztatottabb szinkronszínészeink egyike volt. A budapesti közönség utoljára január 26-án láthatta õt a Padlás jubileumi
elõadásának Detektívjeként a Vígszínházban. Kerületünk teátrumában, a Gózonban tavaly két drámában is
megcsodálhattuk talentumát (Nem félünk a farkastól, Tizenkét dühös ember). Reginald Rose klasszikusának a fõszerepében örökre bevéste magát a rákosmenti színházszeretõk szívébe. Selmeczi Roland fájdalmasan fiatalon
távozva óriási ûrt hagyott maga után. 38 évet élt.

J

A

vét, az Abigélt. Kiderült,
hogy Szabó Magda már
négyévesen írt-olvasott,
szívesen verselt, több
nyelven társalgási szinten beszélt, és mûveit 42
nyelvre fordították le! A
részletek hangzottak el
Az ajtó, a Für Elise és a
Sziluett címû mûvekbõl,
s részleteket láthattak az
Abigélbõl is.

Piros Ildikó maga is
elérzékenyült az utolsó felolvasott részletnél, amikor Szabó
Magda
Vörösmartyt
búcsúztatja a Sziluettben.
A színésznõ az emlékezés után dedikálta
az elõadásában megjelent, Abigél címû
hangoskönyvet.

Kerületi mûvészek közös tárlata
 SZABÓ ANIKÓ
anuár 20-án nyílt meg
a kerületben élõ képzõ- és iparmûvészek
magyar kultúra napja
tiszteletére rendezett
tárlata az Erdõs Renée
Házban.
A kiállítás rendezõje
Szakáll Ágnes és a Vigyázó Ferenc Mûvelõdési
Társaság volt.
Január 20-án a 80 évvel ezelõtt elhunyt gróf
Vigyázó Ferenc elõtt is
tisztelegtek, aki rendkívülit tett a magyar kultúráért, épp ezért a bejáratnál egy kis emlékezõ
összeállítást láthattak
róla a vendégek.
Kálnoki-Gyöngyösi
Márton, a pest megyei
múzeumi szervezet igazgatója megnyitóbeszédében kiemelte a
pusztuló tájat ábrázoló
és a vallásos témájú al-

J

kotásokat, amelyek belsõ utazásra késztetik a
nézõt. Hozzáfûzte, örül,
hogy a megszokott nevek mellett új alkotók is
megjelentek idén, és a
huszonhat mûvész ismét az ünnephez méltó,
reprezentatív kiállítást
mutat be.
Hódos Mária mûvészettörténész, az Erdõs
Renée Ház munkatársa
elmondta, hogy idén
több díj átadására nyí-

lik lehetõség a rendezõ
társaság szervezõ munkájának és a képviselõi
felajánlásoknak (50.000
forint) köszönhetõen.
(Mint ismert, az önkormányzat választókörzeteiben megválasztott
képviselõknek saját felhasználású pénzkeretük is van, amit saját
döntésük alapján költhetnek el – a szerk.) Barna Andortól Parrag Emil
festõ, dr. Bényi Zsolttól

B. Laborcz Flóra ötvösszobrászmûvész, Dunai
Mónikától Lipták György
grafikus, Fejér Gyulától
Szakáll Ágnes festõ,
Nagy Anikótól Károlyi
Ernõ festõ, Soltiné Kis
Katalintól Benedek József
szobrász, illetve Virág
Mihálytól Bánkuti István
vehette át a díjat. (A távollévõ képviselõk nevében Szabó Katalin, a
Rákoshegyi Közösségi
Ház igazgatója adta át

az elismeréseket.) Az
Erdõs Renée Ház munkatársai Rabie M. Hadie
keramikusmûvésznek
ajánlották fel ajándékukat.
A Vigyázó Ferenc
Mûvelõdési Társaság
idén alapított díját és
Rácz Katalin keramikusmûvész bronz emlékplakettjét Ballonyi Pál
Margit festõmûvész a
társaság felhívása szellemében született, vegyes technikával készült kollázsáért vehette át.
Tizenkét éves hagyomány, hogy a kiállítás
fõdíját, 100 ezer forintot
a kerület polgármestere
adja át. Idén Kõszegi Anna Mária textilmûvész
„Színjáték” címû, francia gobelinje vívta ki az
elismerést, amelyet Riz
Levente polgármestertõl
vehetett át.
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Keresztúr és a Fuchs-kastély története
A kultúránkhoz hozzátartozik a lakóhelyünk ismerete is
 SZABÓ ANIKÓ
ákosmente, ahol
élünk címmel Tóth
Péter helytörténész elõadását hallgathatták
meg az érdeklõdõk január 24-én a Pesti úti
Szabó Ervin könyvtárban, a Fuchs-kastélyban.
Király Éva könyvtárvezetõ a magyar kultúra napjára utalt bevezetõjében, és elmondta,
kultúránkhoz hozzátartozik a lakóhelyünk
ismerete is. A könyvtárban számos kötet
kölcsönözhetõ, amely
Rákosmente településrészeinek eredetét, történetét mutatja be (pl.
dr. Dombóvári Antal,
Tóth Péter, Szelepcsényi
Sándor, Albrecht Gyula,

R

Bartók János és Szántó
Géza mûvei), illetve az
egyházi,
mûvészeti
életbe enged bepillantást. A könyvtárban
megtalálható Galgóczy
Árpád díszpolgár kötete is, csakúgy, mint a
nemrégiben megjelent
verseskönyv
Kabai
Györgynétõl, aki személyesen is jelen volt az
elõadáson.
Tóth Péter a résztvevõknek bemutatta a
középkori térképeket,
ahol Rákoskeresztúr
nevét már feltüntették,
majd a település 1265ös oklevelét és a különbözõ korokban készült
pecsétjeit. Tóth Péter
könyvébõl származtak
az Elágazásról az 1930as években készült felvételek, amelyek úgy a

Ferihegyi, mint a Pesti
út felé nézve bizony
teljesen más képet mutattak, mint napjainkban. Eszményi Ákos evangélikus lelkész és
egy diavetítõ segítségével a helytörténész

szemléltette
Rákosmente régi templomait,
a Podmaniczky-kastélyt és az 1965-ben felrobbantott Vigyázómauzóleumot.
Tóth
Péter ismertette a
Fuchs-kastély történe-

tét is: ki volt és honnan
jött a Fuchs család, mibõl gazdagodtak meg.
Kiderült, a párizsi világkiállításon
látták
egy hasonló építmény
tervrajzát, ami alapján
a Pesti úti kastély megépült. Kezdetben az
öntöttvas kerítés mögött jobb oldalon volt a
gazdasági bejárat és
kertészház, míg baloldalon találhattuk a
postát, fodrászatot, papírboltot, valamint Kertész Ákos lakását. A világháborúban az épület nyilas pártház lett,
majd 1956-ban szülészet és nõgyógyászat
mûködött benne.
Tóth Péter ismertette
a kastély különbözõ
funkciót egészen napjainkig.

A keresztúri könyvtár várja az olvasókat
 MUNKATÁRSUNKTÓL
Fuchs-kastélyban
található rákoskeresztúri könyvtár sokszínû szolgáltatással, rendezvényekkel várja olvasóit.
A közel 300 négyzetméter alapterületen több
mint 26 000 kötetes állomány várja az olvasókat:
szépirodalmi, szakirodalmi övezet; több száz
dokumentumból álló
médiatár; gyermekrészleg; kézikönyvtár, folyóirat-olvasó, számítógépes szoba, ahol internethozzáférést és nyomtatási lehetõséget biztosítanak. A gyengén látók
jobb ellátása érdekében
szövegfelismerõ program használható.
A könyvtár önállóan
használható számítógépes katalógusából saját
állományukon túl az
összes Szabó Ervin-tag-

A

tárbemutatókat tartanak;
a Jókai Anna Olvasóklub
minden hónap utolsó
csütörtökén várja az érdeklõdõket.
A könyvtár részt vesz
a kerületi Gondozási
Központtal közösen kialakított „Könyvet Házhoz” programban is,
amely az Idõsek Klubjában élõk könyvtári ellátását célozza meg. „Öregbetûs könyveket” elsõsorban a gyengébben
látó olvasók részére
Nem lehet elég korán kezdeni. Kerületi ovisok a könyvtárban
gyûjtik. Fénymásolásra
is van lehetõség, elsõsorkönyvtár dokumentu- nak. A helyismereti és sítanak csoportos látoga- ban a nem kölcsönözhemairól is tájékozódhat- európai uniós gyûjte- tásra, ahol elõzetes beje- tõ dokumentumok soknak az érdeklõdõk, az ál- mény nagy része négy lentkezés alapján könyv- szorosítására.
lományban nem találha- hétre kölcsönözhetõ, és
tó köteteket Könyvtár- néhány század elejei kiA könyvtár szolgáltatásairól, rendezvényeirõl, újközi Kölcsönzés keretén advány is megtalálható
donságairól tájékozódhatnak a www.fszek.hu
belül megkérik az olva- helyben használatra.
weboldalon, e-mail: fszek1704@fszek.hu.
sóknak. A könyvújdonA könyvtár rendezvéNyitva tartás: Hétfõ, Szerda, Péntek: 13-19-ig,
ságok és sikerkönyvek nyekkel is várja a kerület
Kedd, Csütörtök: 10-16-ig
egy részét egy hétre lehet lakosait: az óvodáknak,
Tel.: 257-4088
kikölcsönözni, hogy mi- általános és középiskonél többen hozzájussa- láknak lehetõséget bizto-
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„Minõség, megfizethetõség, sokszínûség”
Interjú Orosz Mártával, a Dózsa Mûvelõdési Ház igazgatójával
Folytatás az 1. oldalról >

Ezért olyan szórakoztató, nagyrendezvényeket szerveztünk,
amelyre az iskolák, óvodák és a családok is
boldogan jöttek. Elsõ
ajánlataink között szerepelt
hüllõkiállítás
(három nap alatt 7500
látogatóval), orchidea-,
egzotikusnövény-kiállítás és -vásár, ásványbörze és régi idõk motorjai kiállítás. A kerületi vállalkozókkal és
az akkori MDF-fel közös szervezésben rendeztük a Keresztúri
Randevú nevû négynapos fesztivált a futballpályán és a színháztermünkben.
A
programsorozat díszvendége Antall József
miniszterelnök volt.
– Mekkora közönségteremtõ erõvel bírt a Dózsa?
– Olyan amatõr alkotómûhelyeket hoztunk
létre és mûködtettünk,
mint a Guzsalyos néptáncegyüttes, az országosan elismert Szivárvány Színpad, a Liszt
Ferenc vegyes kar, a
Rigel Színpad és a már
15 éve nálunk mûködõ
Magic Dance Stúdió. A
civil szervezetek létrehozásával és befogadásával máig is mûködõ

közösségek leltek otthonra, széles választékú tanfolyami kínálatunk pedig elnyerte
minden korosztály tetszését. Fokozatosan
kezdtünk beépülni az
itt élõk tudatába és két
év elteltével örömmel
nyugtáztuk, hogy kinõttük a házat. Ekkor
már az ízlésformálást
is felvállaltuk. Filozófiánk lényege: minõség,
megfizethetõség, sokszínûség. Vagyis azt
nyújtani a látogatónak,
amit akar, folyamatosan és megfelelõ árért,
ám meghatározva egy
minõségi szintet, ami
garantálja a megfelelõ
színvonalat.
– A Dózsával kapcsolatban nekem a jazzklub a
legelsõ asszociációm.
– A mûvelõdési ház
profilját adó ütõhangszeres kultúra és a
dzsesszzene meghatározó jelenléte alapján
ezen a területen alakult ki széles nemzetközi ismertség és kapcsolatrendszer, immár
15 éve. A képzõmûvészeti kiállításainkon is
több alkalommal vettek részt külföldi mûvészek.
– Miben különböznek a
többi rákosmenti mûvelõdési háztól?

– A kerületben egyedülálló sajátosságunk a
szép és technikailag viszonylag jól felszerelt
színházterem, amely
nagy produkciók befogadására is alkalmas.
Komplett színházi elõ-

adásokat, zenés darabokat,
nagyszabású
koncerteket
rendezünk, és a profilunkba
tartoznak szervesen a
gyermekek számára
szervezett bérletes elõadás-sorozatok.

– Bizonyára voltak
szép pillanatok az elmúlt
17 év során.
– A legszebb emlékeim közé a millecentenáriumi és a millenniumi programok, illetve a Dózsa 40. születésnapja tiszteletére
szervezett programsorozat tartozik. Hozzám
legközelebb a díjátadó
ünnepségek
állnak,
amelyek mûsorait teljes szívemmel, személyre szabottan szerkesztem.
– Mi a sikeres mûvelõdési központ titka?
– A mi munkánkat
csak akkor lehet színvonalasan és eredményesen végezni, ha
olyan munkatársakkal van körülvéve egy
vezetõ, mint a kollégáim.
Köszönettel
tartozom nekik, hiszen õk is azon fáradoznak, hogy a Dózsa
jó hírnevét öregbítsék. Külön kiemelem
igazgatóhelyettesem,
Hajnal Csilla szakmai
felkészültségét, rátermettségét, aki talán
majd
folytathatja
munkámat. Az ország
nehéz helyzete ellenére bizakodással tekintek a jövõbe, hiszen
az önkormányzat is
mögöttem áll.

Manökken Proletarz a tehetségkutató gyõztese
 SZABÓ ANIKÓ
avaly év végén rendezte meg a rockblues tehetségkutató
fesztivált a Csekovszky
Árpád
Mûvelõdési
Ház, amelyre két magyar nyelvû saját szerzeményt
tartalmazó
demofelvétellel (mellékelve a szöveget) lehetett jelentkezni. A zsûri

T

döntése alapján hét
együttes léphetett fel a
döntõben.
Az egyenként félórás
koncerteken az együtteseknek elõ kellett adniuk a demofelvételen
szereplõ két magyar
szerzeményt, emellett
azonban bármi mást
játszhattak. A hét fellépõ csapat (8 után,
BackBeat, Grex, Buzz-

headz, Azbeszt, Manökken Proletarz, Rudenez) korosztályilag,
nemileg és zenei stílusban is vegyes képet mutatott, de a rockszeretõ
közönségnek
mindegyik tetszett. A legjobb
énekes, gitáros, baszszusgitáros és dobos címet a zsûri ítélte oda a
következõnek: Kerekes
Sugárka
(Manökken

Proletarz), Lukács Béla
(Grex), Holka Ferenc
(Grex) és Belkovics Arnold (Grex). A hangszerenkénti és énekben
legjobbak hangszert,
erõsítõket és kiegészítõket nyertek, míg a közönségdíjas Buzzheadz
fellépési lehetõséget kapott a mûvelõdési házban egy neves elõadó
elõtt. A legjobb zenekar

kategóriában fele-fele
arányban a zsûri és közönség szavazatai döntöttek a dobogósokról.
Elsõ a Manökken Proletarz lett, második a
BackBeat, míg harmadik a Rudenez együttes.
A helyezettek stúdióidõt és patinás helyen,
jól felszerelt stúdióban
való próbalehetõséget
nyertek.
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Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Ház
(Hõsök tere 9. Tel.: 256-0267)

Február 8. 18 óra: Teremtés és/vagy evolúció? – Bedey Gábor szobrászmûvész gondolatébresztõ elõadása, majd beszélgetés. A
belépés díjtalan!
Február 10-én, vasárnap 20 óra: Jazz Presso: Birta & Friends, a világhírû jazzgitáros igazi szupercsapata. Játszik: Birta Miklós, Szabó Dániel, Vermes Gábor, Szendõfi Péter. Belépõ: 800 Ft.
Február 12-én, 18 óra: Bergman-filmkub – Kígyótojás (1977).
Február 16., szombat 19 óra: Két férfi, egy nõ meg egy férfi – a L’art
pour l’art Társulat elõadása. Elõadják: Dolák-Saly Róbert, Laár András,
Pethõ Zsolt, Szászi Móni. Belépõ: 2000 Ft.
Február 17-én, vasárnap 16 óra: Családi vasárnap: Rigócsõr király –
élõ szereplõs mesejáték a pécsi Bóbita Bábszínház elõadásában. Az
elõadás után játszóház. Belépõ: 700 Ft.
Február 19-én, 18 óra: Bergman-filmkub – Õszi szonáta (1978).
Február 22. 18 óra: lakossági tájékoztatás a klímaváltozás következményeirõl – Véghely Tamás Megújuló Energia vezetõ tanácsadó elõadása.
Február 24-én, vasárnap 15-23 óráig: 13. Dobosok farsangja – nemzetközi zenei gála.
Február 20-ig látogatható Bukta Norbert festõmûvész „Amit a fénybõl
kitakarunk, azok vagyunk” címû kiállítása.
Bóbita bérletes gyermekszínházi elõadás-sorozat ovisoknak és kisiskolásoknak a 2008-as tavaszi évadra. Február 14-én, csütörtök 10 órakor és 14.30-kor: Andersen meséi – mesejáték a Nevesincs Színház
elõadásában.

Erdõs Renée Ház
(Báthory utca 31. Tel.: 256-6062)

Február 16-án, szombaton 18 órakor: a
2008. évi, magyar kultúra napja tiszteletére
rendezett XVII. kerületi képzõ- és iparmûvészek tárlatának katalógus-bemutatója.
Február 23-án, szombaton 18 órakor: Rabie M. Hadie keramikusmûvész kiállításának megnyitója.

Február 8-án, pénteken 14-16 óra között:
Ötletkuckó – szalvétagyûrû drótból és
gyöngybõl. Klubtagsági rendszerünket a
2008-as évben is folytatjuk. A tagsági díj évi 3500 Ft/fõ.
Február 9-én, szombaton 20-01 óráig: Rock-blues Klub, Rock Farsang. Replika-koncert 21-23 óráig, elõzenekar: Buzzheadz (a 2007-es
Rock-blues tehetségkutató fesztivál közönségdíjasa). Belépõ: elõvételben 1000 Ft, helyszínen: 1200 Ft.
Február 15-én 20-01 óráig: Rákosligeti Hip-Hop Parádé, hip-hop
party javarészt helybéli fellépõ zenekarokkal, DJ-vel! Belépõdíj: 600 Ft.
Február 16-án, szombaton 19-23 óráig: Nosztalgia est - Shadows Klub.
Játszik a The Shadow Hungary Band együttes. Belépõdíj: 1200 Ft.
Február 22-én, pénteken 14-16 óra között: Ötletkuckó – díszítés zsineggel.

Rákoshegyi Bartók Zeneház
(Hunyadi utca 50. Tel.: 257-1828)
Február 9. 19 óra: „Together - Együtt” koncert – Adelina Krivosheina (USA) és
Andrássy Krisztina zongorakoncertje. Belépõjegy: 800 Ft.
Február 18. 15 óra: Jeles napok: Vízkereszt - kicsiknek és nagyiknak.
Tátray Zsuzsanna néprajzfoglalkozása, belépõjegy: 500 Ft.
Február 20. 14 óra: A XVII. kerületi alsótagozatosok népzenei versenye. Szervezõ tanár: Tassi Katalin.
Február 22. 19 óra: „Márvány arcú ijfú” – Chopin életébõl. Pápai Erika, a
Vígszínház mûvésznõje George Sand naplójából, Alfred de Musset és Mickiewicz verseibõl olvas fel. Borbély László – zongora. Belépõjegy: 1000 Ft.
Február 27. 15 óra: Kicsiknek és nagyiknak: G. Donizetti – Szerelmi
bájital, a vígopera részletei jelmezben. Fellép: Mukk József, Cecília
Lloyd, Szüle Tamás, Sárkány Kázmér. Zongorán közremûködik: Dallos
Erika. Mesél: az opera rendezõje, Palcsó Sándor. Belépõjegy: gyerekeknek 600 Ft, felnõtteknek 800 Ft.

Rákoskerti Mûvelõdési Ház
Rákoscsabai Közösségi Ház

(Rákoskert sugárút 66. Tel.: 257-4498)

(Péceli út 222. Tel.: 256-9526)
Február 15-én, pénteken 19 órakor: Hobo
elõadóest – Villon: Az akasztottak balladája.
Jegyek elõvételben 1800 Ft-ért válthatók! A
helyszínen: 2200 Ft.
Február 16-án, szombaton 20-02 óráig: Farsangi Bál a FER együttessel.
Felhívás! Csigamese, Csigavers pályázat. Olyan pályamunkákat várunk, amik vagy egy csigáról, vagy pedig a Csigaházról szólnak. Mese
hossza: max. 3 gépelt oldal, vers: max. 1 gépelt oldal. A pályázat beadási határideje: február 20. Eredményhirdetés: március 20-án, csütörtökön 18 órától.

Gózon Gyula Kamaraszínház
(XV. utca 23. Tel.: 253-0380)
Február 10., vasárnap 11 óra: Micimackó –
zenés mesejáték.
Február 23., szombat 19 óra: A szabin nõk
elrablása – zenés bohózat 2 részben.
Február 27., szerda 10 és 14 óra: A brémai muzsikusok.

Február 9-én, szombaton 19 órakor: David
Gieselmann: Kolpert Úr – az Ascher Oszkár
Színház elõadása felnõtteknek.
Február 14-én, csütörtökön 9-13 óráig: Babaruhabörze
Február 17-én, vasárnap 10 órakor: Levente Péter gyermekmûsora, A
titkok titka kacagó koncert 3-103 éveseknek. Mese: Döbrentey Ildikó,
játék: Levente Péter. Titkos vendég: Török György bábos-muzsikus. A
90 perces koncert után megvásárolható Döbrentey Ildikó: Égbõl potytyant mesekönyve, amelyet a szerzõ dedikál is.
Február 23-án, szombaton 19 órakor: David Gieselmann: Kolpert Úr –
az Ascher Oszkár Színház elõadása felnõtteknek.
Új! Óperenciás Meseklub: február 12-tõl kezdve minden hónap második keddjén 17-18 óráig. Mese-, báb-, vers-, énekfoglalkozás 3-10
éves korú gyermekeknek bábkészítéssel. Speciális gerinctorna 14-18
éves gyerekeknek: csütörtökön 18-19 óráig. Gyermekjóga 6-12 éves
gyerekeknek: szerdán 16-17 óráig. TramBULIn - játékos készségfejlesztõ foglalkozások felsõ tagozatosoknak és középiskolásoknak: március 1-tõl szombaton délután.
Rákoskerti Dalos Klub: február 13., szerda 15-17 óráig.
Rákoskerti Kertbarát Kör: február 20., szerda 17-19 óráig.
Baba-mama Klub: február 21., csütörtök 10-12 óráig.
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A támogatókért
ropták a táncot

Jótékonysági bál a Dózsában
Átadták a Kaszap István-emlékérmeket
Folytatás az 1. oldalról >

A mintegy kétórás mûsorban közremûködött
Fehér Gábor (Lui) bûvész,
Arany Tamás és Dercsi
György parodisták, valamint Kovácsné Vaskó Ágnes operetténekes, Hercz
Péter, a kolozsvári és
Gaál Csaba, a budapesti
Operaház énekese, Palojtai Érsek Ágnes, Marik
Péter és Zsuzsa Mihály

énekesek, akiket immáron hagyományosan Hegedûs Valér kísért zongorán. Mûsor közben került sor a Kaszap Istvánemlékérmek átadására,
amelyet hárman vehettek át Koltay Gábor filmrendezõtõl: Hegedûs
Valér zongoramûvész,
Szeifert Katalin és Buday
Tibor grafikusmûvész.
Az 1935-ben, 19 éve-

sen elhunyt Kaszap István szerzetes testvéri
szeretetét tovább éltetõ
alapítvány a rendezvény bevételét minden
évben jótékonysági és
szociális célokra használja fel. Tavaly Mikuláskor 350 rászoruló
gyermek számára rendeztek színházi elõadást és adtak át részükre mikuláscsomagot, Karácsonyi Szeretetvendégséget szerveztek a mozgássérült
és cukorbeteg kluboknak, 150 fõ részére lelki
napot tartottak a Pál
Apostolban, évközben
pedig 150-200 kerületi
családot támogatnak
rendszeresen anyagilag, és 350 gyerek nyári
üdültetését tették lehetõvé.

 SZABÓ ANIKÓ
anuár 19-én a Csekovszky Árpád Mûvelõdési Ház harmadik alkalommal
rendezte
meg az Együttmûködõ
Partnereink Bálját.
Mint ahogy Dévényi
Kata igazgatónõ elmondta, egy kedves
gesztusként szánják a
bált
támogatóiknak,
szponzoraiknak. Máthé

J

Ágnes mûvelõdésszervezõ hozzátette, hogy
az intézményben mûködõ tanfolyamok, klubok vezetõi is jelen vannak a bálon, és hogy ízelítõt nyújtsanak a kínálatból, Papp Krisztián és
Kostyava Beatrix versenytáncosok bemutatója következett. A vacsorát követõen a Party
Dance zenekar szórakoztatta a közönséget.
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Parádés Azuma Clan-koncert
a Dózsában

 HORVÁTH TIBOR
anuár 27-én nem akármilyen
zenei élményben volt része
azoknak, akik ellátogattak a
Dózsa Jazz Pressójába, az
Azuma Clan vette birtokba a
színpadot. A saját szerzeményeket játszó együttes jazzes,
népies, rockos motívumokat ad

J

elõ, szabadon kialakított spontán elemekkel vegyített, lüktetõ
stílusban. Habár nem törõdnek
a konvenciókkal, zenéjük mégis szerves egységet alkot. Az Azuma Clan tagjai: Fodo - billentyûs és ütõhangszerek, Hámori
Máté – gitár, Papesch Péter –
basszusgitár és Mogyoró Kornél
– ütõhangszerek.

Mozart hónapja három rendezvénnyel
 SZABÓ ANIKÓ
január Mozart hava volt
a Rákoshegyi Bartók
Zeneházban, hiszen 252 évvel ezelõtt január 27-én
született Wolfgang Amadeus
Mozart.
Január 21-én A színigazgató címû vígoperát hallgathattuk meg az érdeklõdõk, január 27-én Mozart születésnapi
matinére került sor a zeneszerzõ legnépszerûbb áriáiból, végül január 31-én Mozart-versenymûvek és koncertáriák csendültek fel a
színpadon. A 27-i matinén
részletek hangzottak el a ze-

A

neszerzõ utolsó operáiból, a
Titus kegyelmébõl és Varázsfuvolából, az 1790-es Cosi fan
tuttébõl, a Prágának írt Don
Giovanniból, valamint a
négyfelvonásos, maratoni
operából, a Figaró házasságából. Ráadásul a duettek és
áriák
elõadására
Bokor
Juttának az Operaház krémjét
sikerült megnyernie. Január
utolsó napján a versenymûveké volt a fõszerep. Indításként Cserhalmi Ferenc a Varázsfuvola és Fülöp Zsuzsanna a Figaró házassága egyik
áriáját énekelte el, ezután következtek a különbözõ hangszerekre írt versenymûvek.
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Labdazsonglõrök
a sportarénában

Oviolimpia a Zrínyiben
Kedvcsináló iskolakóstoló a leendõ elsõsöknek
 KILI TAMÁS
Zrínyi Miklós Általános Iskola „Iskolakóstoló” programsorozatának részeként
sportversenyt rendeztek a leendõ elsõsök
számára február 2-án.

A

A vetélkedõn öt kerületi csapat, az Aprófalva, a Betlehem, a Napsugár, a Piroska és a
Százszorszép óvoda
mérte össze ügyességét. A verseny elõtt került sor a „Kedvenc
mesém” címû rajzpá-

lyázat eredményhirdetésére, amelyen öt óvoda 88 rajzzal vett részt.
Huszonhét óvodás kapott „aranyecset” díjat.
Az Oviolimpia során
nagycsoportos óvodások tízfõs csapatai indultak hat versenyszámban, amelyek közül a pókjárás, a nyusziugrás és a százlábú
aratta a legnagyobb sikert.
A nagy sikerû sportvetélkedõt a Napsugár
óvoda csapata nyerte
meg, az Aprófalva óvodások a második helyen végeztek, a bronzérmeket pedig a Piroska óvoda csapattagjainak nyakába akasztották.

Harlem
Globetrotters a február
27. és március 1. között
megrendezésre kerülõ
Magyar Kosárlabda Ünnepe rendezvénysorozatot nyitja meg Debre– Zengõ Motorsport meg. Mindkét csapat cenben február 27-én a
(Seat Leonnal) név alatt 400 kör felett teljesített Fõnix Csarnokban. A
Magyar Kosárlabdázók
a 45. helyet szerezte az 5,3 km-es pályán.
Országos Szövetsége a
2008-as évre a kosárlabda, a kosarazás folyamatos népszerûsítését
tûzte ki célul, így született a négynapos rendezvény alapötlete is. A
február 28-án látható fõvárosi Harlem elõadásra ráhangolódásként az
Európa-bajnok szerb ifjúsági kosárlabda válo-

Procarmotorsport Dubaiban
 KATONA CSABA
Dubai 24 órás autós versenyen kerületünkbõl a Bovi Motorsport elsõ egysége
Rácz Istvánnal a csapat
által épített Brokernet
Silver Stinggel a 38., a
Zengõ Motorsport és a
ProcarMotorsport kooperációjában indult
autós egységünk – Zengõ Zoltán, Csuti László,
Nagy Tibor, Csuti Viktor

A

Hirdetésfelvétel:
tel/fax.:
259-0511
Mobil.:
06-20-934-1257
e-mail:
hirhozo@invitel.hu
hirhozo@chello.hu

A

gatott játszik a magyar
ifjúsági válogatottal.
Ezt követõen február
29-én az MKOSZ szakmai akadémiát szervez
a Vasas pasaréti csarnokában, ahol elõadást tart
az NBA egyik edzõje is.
A Kosárlabda Ünnepe a
március 1-jei nagy hagyománnyal rendelkezõ
All-Star Gálával zárul
Pécsett.
A program: február
28. Budapest, Papp
László Sportaréna
–
Magyarország–
Szerbia ifjúsági válogatott mérkõzés
– Harlem Globetrotters
(x)

Dr. Nagy Júlia
bõrgyógyász
bõrgyógyász és
nemibetegségek szakorvosa,
kozmetológus,
gyermek bõrgyógyász

Rákoshegyrõl
az Uszoda utca 3. szám alá
helyezte át rendelését.
Rendelési idõ:
péntek 15-18
szombat 9-12 óráig.
Telefon: 253-0117

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

A XVII. kerületben mûködõ iskolánkban az alábbi szakmákat tanulhatja:

Zöldség-gyümölcs eladó - Bútor és lakástextil eladó - Mûszaki cikk eladó Ruházati eladó - Kereskedõ, boltvezetõ - stb.
Bõvebb információ: www.csavarhaz.hu weboldalon. Telefon 06-20-970-15-00
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Mérnöki testület alakul a XVII. kerületben
Az elsõ idõszakban önkéntes munkával segítenék az önkormányzat szakmai munkáját
A Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara
(BMK) az önkormányzatokkal együtt szervezi a
mérnökök aktivizálását a helyi feladatok megoldásában. Ennek keretében tartották a XVII.
Kerületi Mérnökök I. Találkozóját január 23-án
a Dózsa Mûvelõdési Ház Fórum termében.

 KILI TAMÁS
találkozót Kassai
Ferenc, a BMK elnöke nyitotta meg. Elmondta, a megalakuló
kerületi mérnöki testület
elsõsorban az önkormányzat munkáját fogja
segíteni, de koordinációs szerepet is vállalhat
az önkormányzat és a
kormányszervek között.
A találkozón résztvevõ Fohsz Tivadar alpolgármester az önkormányzat fejlesztési terveit ismertette. Elmondta, hogy a korábbi években egy-két intézményi
fejlesztésen kívül alig
említhetõ olyan példa,
ami a kerület szebbé tételéhez, gyarapodásához hozzájárult volna.
Elég, ha végigmegyünk
a Pesti úton, már jól lát-

A

ható, hogy korábban keveset foglalkoztak azzal,
milyen legyen Rákosmente megjelenése, és
ezért az önkormányzat
szívesen venné a mérnöki segítséget. Az egyik
kiemelt cél a keresztúri
városközpont átépítése,
amelyben a BKV is partner. A helyi és átmenõ
forgalom következtében
a fõútvonalak zsúfoltak,
ezért az önkormányzatot az a szándék vezérli,
hogy az emberek inkább
a vasutat használják. A
vasútállomásokon parkolók, kerékpártárolók
építésével a kerület mindent telhetõt megtesz a
cél érdekében, de siker
csak akkor várható, ha a
MÁV sûríti a járatokat.
A Pesti úti buszfolyosó
megépítésének köszönhetõen várható a Pesti

Fohsz Tivadar, Kassai Ferenc és Zsebik Albin

úti tömegközlekedés felgyorsulása, az M0-s körgyûrû pedig tovább csillapíthatja a kerület égetõ
közlekedési gondjait.
Szó esett továbbá az
utóbbi idõben drasztikusan megdrágult távhõszolgáltatásról, ami
nem csak a lakosságot
terheli, hanem az önkormányzat intézményeit
is. Fohsz Tivadar szerint
már régen abban kellene
gondolkodni, hogy milyen alternatív energia-

FAFELDOLGOZÓ-TELEP
A 31-es út 29-es szelvényében Maglód és Mende között.
Mobil: 06-20-330-8426, Fax: 06-29-325-420

Tûzifa
Száraz, egy éve kivágott akác és tölgy tûzifa korrekt kiszolgálással és fuvarvállalással.
Kuglizott állapotban
2200 Ft/q
Hasított formában
2400 Ft/q
Fabrikett keményfából
4200 Ft/q
Füstöléshez akác fûrészpor és zsákos kicsomagolású kandallófa állandóan kapható.

hordozók segítségével
lehetne más fûtési rendszerre áttérni, ugyanis
ma már ott tartunk,
hogy lassan luxus lesz
egy panellakás fenntartása. Az emberek egyre
nehezebben tudják teljesíteni fizetési kötelezettségeiket,a kerületben
élõk mintegy 550 millió
forint közüzemi díjtartozást görgetnek maguk
elõtt.
A kamara elnöksége
Zsebik Albin elnökségi ta-

got jelölte ki kerületi
kapcsolattartónak, aki
elmondta: a Mérnöki
Testület elsõ idõszakban
önkéntesen segítené az
önkormányzatot, de a
késõbbiekben azt szeretnék, ha a hivatal különbözõ megbízásos munkákat a helyi mérnökökre bízna. Kiemelte az
uniós pályázatok fontosságát, mert így lehet
visszaszerezni azt a
pénzt, amit Brüsszelnek
befizetünk.

TÁPLÁLKOZÁS
ÉS EGÉSZSÉG
· A rákkeltõ reflux, gyomorfekély és gyulladásos bélbetegségek
· A test méregtelenítése és a
krónikus fáradtság okai
Elõadás a Dózsában február
12-én és 26-án 18-20 óráig.

Akác fûrészelt és kérgezett áru

Elõadó:

Rusztikus kerítésdeszkák, kérgezett, fûrészelt oszlopok, karók, stégek, aknafedelek, kertépítõ és játékkészítõ alapanyagok. Olcsó dúc- és karámoszlopok termelõi áron kaphatók illetve rendelhetõk..

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

HIRDETÉSFELVÉTEL már
a Célpont ingatlanirodában is!

Hûtõgépek, fagyasztók,
mosógépek javítása
1-3 órán belül

1173. Budapest, Pesti út 156.
Tel/fax:061-2562144 Mob:0630/546-3362, celpontingatlan@gmail.com

1171 Mezõcsát utca 3.
T: 258-0395, 06-20-938-1763.
www.hutogepszerelo.hu
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Ferihegyen a világ
legnagyobb repülõje

 MUNKATÁRSUNKTÓL
ajdnem
olyan
hosszú és majdnem kétszer olyan széles, mint egy futballpálya. A világon csak egy
ilyen van. A neve
Mrija, azaz Álom. A létezõ legnagyobb repülõgép január 19-én landolt Ferihegyen.
A 84 méter hosszú és
88 méter széles monstrum képes 600 tonnás
felszállósúllyal a levegõbe emelkedni. Ez az
Antonov 225-ös, a Mrija a világ leghatalma-

M

sabb repülõgépe. Egyetlen darab létezik
belõle.
Az Álom azonban
egyenesen Rákoshegy
felett szállt fel este 11
után, több olvasónk
szerint teljesen szabálytalanul,
óriási
hangterhelést okozva a
környéken lakóknak,
akik bár nap mint nap
megküzdenek hasonló
gondokkal, úgy gondolják, legalább egy
ilyen kiemelt eseményt
érdemes lett volna a
jogszabályok betartásával lebonyolítani.

Könnyû esti séta – gépfegyverrel
 MUNKATÁRSUNKTÓL
urcsa bejelentést
kaptak rendõreink
egy januári estén. A telefonáló elmondta, valaki géppuskával az oldalán ment vásárolni
egy kerületi közértbe,
majd az ott vett alkoholt a bolt elõtt ücsörögve, fegyverét lóbálva iszogatja.

F
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KÖZREND – KÖZBIZTONSÁG

A láthatóan zavart
férfi a rendõrök kiérkezésekor nem tanúsított
ellenállást, fegyverét is
átadta, amirõl kiderült,
csak furkósbotnak alkalmas, mert szakszerûen
hatástalanított volt (képünkön).
A férfi elmeállapotát
vizsgálják, de a történteket figyelve ehhez nem
kell orvosnak lenni.

Sértetteket keresnek!

A rendõrség büntetõeljárást
folytat csoportosan elkövetett rablás bûntett megalapozott gyanúja
miatt 3 férfi ellen. A sértettek az
alábbi személyleírásokat adták:
· Az egyik srác kb. 16 év körüli
cigány kinézetû, kb. 180 cm magas
vékony testalkatú. Haja fekete színû kb. 5-7 cm hosszú lesimított, de
kócos. Arca kerek, borotvált, testékszer nem volt rajta. Ruházata fekete színû, combközépig érõ bõrkabát, fekete színû farmernadrág.
· A középsõ kb. 16 év körüli cigány kinézetû, kb. 175 cm magas,
vékony testalkatú. Haja szintén
úgy néz ki mint a másiknak. Arca
kicsit teltebb mint a másik. Ruházata szintén fekete színû bõrkabát
és fekete színû farmernadrág. Különös ismertetõjel nem volt rajta.
· A legkisebb kb. 16 év körüli cigány kinézetû, kb. 170 cm magas,
vékony testalkatú. Haja fekete színû, rövid és elõl felzselézett. Arca

vékonyabb volt mint a másik kettõnek.
A három elkövetõt elfogták,
akik a bûncselekményeket elismerték. Feltételezhetõ azonban,
hogy számos bûncselekményrõl
nem tud a rendõrség, mert nem
tett feljelentést a sértett.
A legtöbb bûncselekmény a
GYÖMRÕ–RÁKOSHEGY–BUDA
PEST vasúti vonalon, vagy annak
közvetlen közelében történt.
Azok jelentkezését várjuk, akik
sérelmére a 3 mellékelt fényképen
szereplõ személy bûncselekményt
követett el. Hívják a 107-es segélyhívót vagy a XVII. Kerületi Rendõrkapitányságot a (06-1) 253-2340es telefonon, illetve tegyenek bejelentést a 17rk@budapest.police.hu
e-mail címen.
Budapest, 2008. január 24.
Salgó László r. fõhadnagy
Osztályvezetõ sk.

Baleset okozta hajnali dugó

Január 22-én egy figyelmetlen autós okozott csattanást a Pesti úton a reggeli órákban.
A helyszíneléshez két mentõ-, egy rendõr- és egy tûzoltóautó is érkezett. A karambol
miatt órákig torlódott a forgalom
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HIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, FALBONTÁS NÉLKÜLI
SZAKSZERÛ GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN ISTVÁN TEL: 06-20-317-0843
FESTÉS, MÁZOLÁS, tapétázás gyakorlott
szakemberekkel. Három év garancia! Tel: 0630-9426-150, 258-4732
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás! Lépcsõházfestés, takarítás is! Árengedmény 10 %.
Megbízható szakembertõl. Tel: 256-6322, 0630-417-2435
FESTÉS, MÁZOLÁS, tapétázás 10% kedvezménnyel, garanciával. Magánszemélyeknek
és cégeknek egyaránt. Tel: 256-4425, 06-20
9947-726 Tisztaság, pontosság!
KÕMÛVESMUNKÁT, burkolást, szobafestést,
mázolást, tapétázást, dryvitozást vállalunk.
Tel: 06-20-541-3761
TETÕK, TETÕTEREK! Tapasztalt ácsaink azonnali kezdéssel vállalják új tetõk készítését, régi
tetõk komplett cseréjét, tetõtér-beépítést. Tel:
06-30-655-2570 web: www.nevadahouse.hu
AKCIÓS NÉMET REDÕNY, reluxa, mobil szúnyogháló, napellenzõ, roletta és egyéb árnyékolástechnika extra kivitelben. Tel: 06-30-2137118, 630-2184
REDÕNY, RELUXA, szalagfüggöny, napellenzõ, roletta, szúnyogháló-készítés rövid határidõre a Nemeskéri Árnyékolástechnikától.
Szalagfüggöny-tisztítás is! Tel: 257-1875, 0620-9719-201
AEGON ÉS BÁRMILYEN HITEL KÖZVETÍTÉSE,
biztosítási tanácsadás, ügyintézés. Gyors
szerzõdéskötés garantálva. Keresse Szekeresné Ildit a kerületben. Tel: 06-30-200-8253,
257-8736
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN!
Villamosmérnök végzettséggel, garanciával!
(ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA, NORDMENDE, VESTEL, DUAL, SCHNEIDER). Tel:
06-20-542-3529, 06-20-410-6393
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás emelõhátfalas autóval, megbízható rakodókkal. Lomtalanítás,
irattárrendezés, épületen belüli anyagmozgatás. Rendezvénysátrak, konyhasátrak, színpad
bérbeadása. Tel: 06-30-631-6968, 257-7510
VÁLLALUNK KÉZI FÖLDMUNKÁT-LOMTALANÍTÁST, kertészeti-növényvédelmi munkát.
Tel/fax: 257-2548
ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS vállal konyhabútor, tetõtéri bútorok készítését. Gyors, pontos, megbízható munka! Tel: 06-20-3632228, 258-3100
FOGSOROK KÉSZÍTÉSE, javítása, szükség esetén háznál is. Tel: 06-30-314-22-26.
AEGON VAGY BÁRMILYEN HITEL közvetítése biztosítási tanácsadással, szerzõdéskötéssel.
Élet- és vagyonbiztosítás kötése. Kerületi képviselõ: Juhászné Erika Tel: 06-30-358-3886,
258-2132

ÁLLÁS
AEGON MAGYARORSZÁG ZRT. biztosítóhoz
üzletkötõket és hitelközvetítõket keresek. Átképzési lehetõség adott, garantált jutalék
megbeszélés szerint. Alapfeltétel: érettségi.
BOI képesítés elõnyt jelent. Érdeklõdni: Szántó Tamásné 06-30-999-2753
TELEFONOS ÜGYINTÉZÕT, idõpont-egyeztetõt
keresek napi néhány órás elfoglaltsággal. Kerületiek elõnyben! Bérezés megegyezés szerint. Érdeklõdni: Szántó Tamásné Tel: 06-30999-2753, 256-5052
RÉSZMUNKAIDÕBEN végzendõ adminisztratív
jellegû munkára keresünk középfokú végzett-

Apróhirdetés
ségû munkatársat, számítógépes ismeretekkel, XVII. kerületi munkahelyre. Tel: 06-20397-5652
X. KERÜLETI kft. keres nõi munkatársat irodai
munkára. Bérezés megegyezés szerint. Tel:
06-20-945-2808, 262-1679

INGATLAN
DUNAPARTI, festõi szépségû környezetben,
közvetlen vízparti, 3 szoba összkomfortos
(emeletes) nyaraló, téliesített (flora) faházzal
Kulcson 648 m2-es parkosított telekkel eladó
6,5 M Ft-ért. (Bp-tõl 60 km). Ugyanitt 646
m2-es telek dunaparti lejáróval (víz, villany,
szerszámos kamra) 2,2 M Ft-ért eladó, halakban és növényzetben gazdag helyen. Tel: 0670-272-4485
ELADÓ MÁSFÉL SZOBÁS, klímás, parkettás lakás a Ferihegyi úton a parkkal szemben. Tel:
06-20-418-5154
PÉCELEN csendes utcában 110 m2-es, önálló,
kétszintes családi ház 1080 m2-es panorámás
telken 26,5 M Ft-ért eladó. Tel: 06-30-9522487
RÁKOSKERTEN 150 nöl-es építési telek felújított kis házzal eladó. Aszfaltút, összközmû,
építési engedély van. Csendes helyen. 14,8
millió Ft. Tel: 06-30-382-3287. Ingatlanosok
kíméljenek.
NAGYKÁTÁN gyógyvízhez, horgásztóhoz,
buszmegállóhoz közel egy szoba, konyha
összkomfortos, téliesített, téglából épült hétvégi ház (a lakás alatt pince) eladó. Ugyanitt
hétvégi telek is eladó. Érd.: 06-20-391-8752;
06-29-442-823
MADÁRDOMBON szélsõ sorházi lakás családi
okok miatt sürgõsen eladó. Összkomfortos,
négyszintes, amerikai konyhás. Irányár: 33 M
Ft. Tel: 06-30-9403-143
KERESZTÚR KÖZPONTJÁHOZ KÖZEL, a Pesti
úton, 10 emeletes házban 48 m2-es, 2 szobás, tehermentes, jó állapotú öröklakás a tulajdonostól eladó. Irányár: 9,1 M Ft. Tel: 2571745, 06-70-502-5757

HAPPY HOUSE Ingatlaniroda Bp. XVII.
PESTI ÚT 128. Tel: 06-20-388-7217,
06-30-978-1144 TELJES KÖRÛ
INGYENES HITELÜGYINTÉZÉSSEL
www.hhingatlan.hu
PÉCELEN újépítésû 65 m2-es, 2 szintes, duplakomfortos sorházi lakások, 45 m2-es telekkel, kocsibeállóval. 2+1 fél szobás. Járólap,
parketta kiválasztható. Várható befejezés:
2008. 07. Szoc.pol, hitel felvehetõ. Ár: 17,9 M
Ft. Tel: 06-20-388-7217
PÉCELEN újépítésû 73 m2-es, 2 szintes, dupla komfortos sorházi lakás 160 m2-es telekkel, kocsibeállóval, 1+3 fél szobás, járólap,
parketta kiválasztható. Várható befejezés
2008. 07. Szoc.pol, hitel felvehetõ. Ár: 18,9 M
Ft. Tel: 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: 06-20-388-7217
XVII. Strázsahegyen épülõ ikerház, kb. 2008.
márciusi átadással. Pince: garázs. Lakótér: 96
m2, telek kb. 220 m2. Földszint: elõszoba,
konyha, nappali, terasz. Emeleten: 3 hálószoba, fürdõszoba. Szoc.pol, hitel felvehetõ.

Kulcsrakész irányár: 25,3 M Ft. Tel: 06-20388-7217
XVII. Rákoskerten újépítésû ikerfél 100 nöl
telekkel, 97 m2 nettó területû egyszintes, 3
szobás: 13 m2, 12 m2, 8 m2, amerikai
konyhás 30 m2 nappalival, fürdõszoba sarokkáddal, wc, 15 m2 garázzsal. Kulcsrakészen, azonnal költözhetõ. Irányár: 28 M Ft.
Tel: 06-20-388-7217
XVII. Rákoscsabán 2004-ben épült 96 m2es, 2 szintes, dupla komfortos sorházi lakás, nappali + 3 hálószoba, cirkófûtés, terasz. Irányár: 20,8 M Ft. Tel: 06-30-9781144, 06-20-388-7217
XVII. Rákoskerten 230 nöl telken, 60 m2es, 2 szobás, nagykonyhás, felújított, kombi cirkós családi ház, új radiátorokkal, új
nyílászárókkal, mellékhelyiséggel, pincével
eladó. Ár: 20,9 M Ft. Tel: 06-30-978-1144,
06-20-388-7217
XVII. Rákoskerten 180 nöl telken 1989-ben
épült, jó állapotú, 3 szintes családi ház eladó. 105 m2 szuterén garázzsal, 105 m2 lakószint + 80 m2-es beépíthetõ tetõtér, fûtési rendszer és csövek elõkészítve. Ár: 26 M
Ft. Tel: 06-20-388-7217
XVII. Rákoscsaba-újtelepen 2006-ban
épült, szép, igényes, egyszintes, amerikai típusú, nappali + 3 szobás családi ház garázzsal, szép környezetben, parkosított kerttel eladó. Irányár: 33,7 M Ft. Tel: 06-20388-7217
XVII. Pesti úti lakóparkban 2 éve épült,
rendkívül igényes, szép sorházi családi ház,
bruttó 175 m2-es, 2 szintes, duplakomfortos, tágas helyiségekkel, minõségi burkolatok és nyílászárók, medencés kerttel, fûtött
garázzsal, hamar költözhetõ. Irányár: 36,5
M Ft. Tel: 06-20-388-7217
XVII. Újlak utcában négyemeletes házban
szépen felújított 27 m2-es, egyszobás, kis
rezsijû öröklakás eladó. Irányár: 7,95 M Ft.
Tel: 06-30-978-1144, 06-20-452-3389
XVII. Pesti úton négyemeletes házban 37
m2-es, egyszobás, erkélyes, parkra nézõ, jó
állapotú öröklakás eladó. Irányár: 8,5 M Ft.
Tel: 06-30-978-1144, 06-20-452-3389
XVII. Keresztúron liftes ház 3. emeletén 45
m2-es, másfél szobás közepes állapotú
öröklakás eladó. Irányár: 8,9 M Ft. Tel: 0630-978-1144
XVII. Földmûves utcában, négyemeletes
ház 1. emeletén másfél szobás, szépen felújított, kis rezsijû öröklakás eladó. Irányár:
9,5 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-3887217
XVII. Újlak utcában 51 m2-es, 2 szobás, étkezõs, erkélyes, jó állapotú öröklakás eladó.
Ár: 9,2 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20452-3389
XVII. Kaszáló utcában 54 m2-es, 2 szobás,
erkélyes, étkezõs, csendes parkra nézõ, felújított öröklakás eladó. Ár: 10,1 M Ft. Tel:
06-20-452-3389, 06-30-978-1144
XVII. Újlak utcában, négyemeletes ház 3.
emeletén 55 m2-es, 1+2 fél szobás, erkélyes, felújított öröklakás eladó. Irányár: 10,7
M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-452-3389
XVII. Pesti úton négyemeletes panelházra
2001-ben ráépített, belsõ kétszintes, tetõtéri téglaépítésû öröklakás. 51/49 m2-es, 1+2
fél szobás, szép állapotú. Irányár: 10,9 M
Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-452-3389

Hírhozó
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
XVII. Ferihegyi úton, négyemeletes ház 1.
emeletén 58 m2-es, 1+2 fél szobás, étkezõs,
erkélyes öröklakás eladó. Irányár: 10,9 M Ft.
Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Keresztúr központnál 2. emeleti 63 m2es, nagyerkélyes, 2 és fél szobás, jó állapotú
öröklakás eladó. Irányár: 11,3 M Ft. Tel: 0630-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Kaszáló utcánál 74 m2-es, 2 egész + 2
fél szobás, erkélyes, szép öröklakás eladó.
Irányár: 12,7 M Ft. + garázsvásárlási lehetõség! Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217

HAPPY HOUSE Ingatlaniroda széles ügyfélköre részére keres XVII. kerületi ingatlanokat. 2,5 % sikerdíjért vállaljuk a
közvetítést. XVII. Pesti út 128. Tel: 0620-388-7217, 06-30-978-1144. Fényképes ajánlataink: www.hhingatlan.hu
CÉLPONT INGATLAN IRODA segít önnek gyorsan hitelhez jutni! Még BAR-listásoknak is!
Tel: 06-20-980-5773
CÉLPONT INGATLAN IRODA vállalja albérletek,
panellakások gyors kiközvetítését! Tel: 06-20980-5773
XVII. Rákoscsabán eladó 502 m2-es telek 9
millió forintos irányáron! Tel: 06-20/980-5773
XVII. Rákosligeten 584 m2-es telken 53 m2es családiház eladó. Iá: 16 millió Tel: 06-20980-5773
XVII. Rákoscsabán 510 m2-es telken most
épülõ családi ház 60%-os készültséggel eladó! Iá: 19,5 M Tel: 06-20-980-5773

OKTATÁS
ANGOL, FRANCIA, OROSZ nyelvbõl tanítás általános, szakmai (kereskedelmi, külkereskedelmi, gazdasági), nyelvvizsgára felkészítés
kezdõtõl a felsõfokig. Tel: 06-30-593-8004
MATEMATIKAkorrepetálást vállal fõiskolai tanár általános és középiskolások részére. Tel:
258-7737, 06-20-562-1279
MATEMATIKAoktatás 5-8. osztályig a XVII.
kerületben. Tel: 06-30-484-2830
ANGOLTANÍTÁS felnõtteknek, gyerekeknek.
Tel: 06-30-9141-720
ANGOL NYELVOKTATÁS kezdõknek, utazóknak,
vizsgára készülõknek. Cél: helyes aktív nyelvhasználat. Nyelvterületen tapasztalattal rendelkezõ egyetemistától. Tel: 06-30-463-3235
NÉMET NYELVOKTATÁST, érettségire, nyelvvizsgára való felkészítést vállal többéves tapasztalattal rendelkezõ középiskolai tanárnõ
Rákoshegyen. Tel: 06-70-523-3687

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

SZABADIDÕ

2008. FEBRUÁR 7.

Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Megfejtéseiket nyílt postai levelezõlapon várjuk szerkesztõségünk címére: 1173
Egészségház utca 3. Beküldési határidõ: február 26. A helyes
megfejtést beküldõk között három darab ezer forint értékû
könyvutalványt sorsolunk ki. A nyertesek nevét következõ
lapszámunkban közöljük, nyereményüket telefonon (telefon-

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

INTENZÍV
érettségire felkészítés
MATEMATIKÁBÓL
emelt és közép szintre.
Telefon: 06-20-924-7576
du.: 253-8179

KLASSZIKUS ÉS RUSZTIKUS

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

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

Folyamatos AKCIÓK!!!
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szám: 257-9589) történõ egyeztetés után szerkesztõségünkben
vehetik át. Elõzõ számunk rejtvényének helyes megfejtései:
Csekovszky Árpád, Munkácsy Mihály Díj, Kocsihajtó. Nyertes olvasóink: Fehér Sándorné, 1174 Kiss János utca 28.;
Szilvássy Tivadarné, 1173 545. utca 30.; Stefanovics Tünde, 1173
Pestii út 161. I/a. Gratulálunk!

JELZÁLOGHITEL MINDENKINEK!
Hitel-, végrehajtás-, APEH-, közmûtartozás kiváltása
kedvezõ feltételekkel! Olcsó közvetítõi jutalék!
Adósságrendezõ hitelek.

Érdeklõdni: 06-30-539-6255
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HIRDETÉS

Hírhozó

