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Bordi
András
a Diadalban

Tisztelt
Olvasónk!
Szerkesztõségünk
2009-tõl új keretek
közt mûködik tovább. Korábbi olvasószerkesztõi teendõim mellett már a fõszerkesztés megtisztelõ feladata is a vállamon nyugszik.
Bozsoky Tamás tragikus halála és Torkos Matild távozta
után is igyekszünk
megõrizni lapunk
2007-ben kialakult
arculatát és színvonalát. Ebben nagy
segítségemre lesznek
az eddigi munkatársaim: Horváth Tibor,
Kili Tamás és Szakács Zsuzsa.
Alapelvünk változatlan: a Hírhozót a
legfrissebb közérdekû
hírekkel teli, tartalmas és karakteres
lapként igyekszünk
összeállítani. Újságunkat az elmúlt két
esztendõben sok dicséret és szerencsére
kevés kritika érte. Ez
komoly felelõsséget
ró ránk, de hitet is
ad. Erre van a legnagyobb szükségünk.
Üdvözli Önt:
Varga Orsolya
fõszerkesztõ
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Kováts Kriszta Arany balladáit
adta elõ a Vigyázóban

A magyar kultúra ünnepe
Rákosmentén
# KILI TAMÁS
Vigyázó Sándor
Mûvelõdési Ház
hagyományait megtartva ebben az évben is kiváló programmal készült a jeles ünnep tiszteletére, amely Litkei József festõmûvész, grafikus kiállításának meg-
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nyitójával kezdõdött a
Ballonyi Galérián január 25-én. Az eseményen
részt vett az 1988-ban
elhunyt mûvész özvegye, bevezetõt mondott
Bereczky Lóránd, a Magyar Nemzeti Galéria
fõigazgatója.
Folytatás és összeállítás
a 20–21. oldalon > Sztankovics Béla és Nagy Sándor Endre az Erdõs Renée Házban

Frenetikus
cimbalomkoncert

Heller Ágnes
Rákoskeresztúron

# SZAKÁCS ZSUZSA

én fantasztikus hangu- # HORVÁTH TIBOR
latú cimbalomhangvereltházas koncerttel senyt élvezhetett a köanuár 29-én Heller
kezdõdött az új év a zönség Herencsár ViktóÁgnes filozófus volt a
Rákoshegyi
Baptista ria cimbalommûvésszel. Szabad Szellemi MûRészletek a 26. oldalon hely vendége a TacubáImaházban. Január 27-

ban. A Budapesti Iskola
egyik alapítója a rendszerváltásról és napjaink politikai helyzetérõl is beszélt.
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Bemutatjuk a ligeti képviselõjelölteket
Interjú Riz Levente polgármesterrel
Pál-napi búcsú a Madárdombon
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Jótékonyan farsangoltak
Várják a leendõ elsõsöket
Reménységgel a jövõ felé
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Bõvebben a 27. oldalon
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Mozart egyfelvonásosa a zeneházban
Tarr Mari meséi a súgólyukból
Újabb grundos focisták Angliában
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Jelzõlámpa a Gyöngytyúk utcánál
Az önkormányzat új utat tervez a Naplás és Tarcsai út között
# KILI TAMÁS
képviselõ-testület
január 22-ei ülésén
a napirendi pontok
megtárgyalása elõtt Riz
Levente polgármester tájékoztatta a képviselõket, hogy a tavaly decemberi testületi ülés
felhatalmazása alapján
aláírta azokat a szerzõdéseket, amelyek városfejlesztési szempontból
kiemelten fontosak, így
például a Rojik Sportteleppel kapcsolatos szerzõdéscsomagot, a Betlehem óvoda adásvételi
szerzõdését, valamint a
magánbefektetõkkel
kötött településrendezési szerzõdéseket.
Ezt követõen a polgármester rátért a rákosligeti önkormányzati
választási kampányra.
Mint ismeretes, a Választási Bizottság március 1-jére tûzte ki az idõközi referendum napját
Rákosligeten, és természetesen megindult a
kopogtatócédulák gyûjtése is. Különbözõ választási kiadványok, politikai hirdetések jelentek meg. Ritkán szokott
ilyenre reagálni, most
mégis megteszi - jegyezte meg a polgármester,
mert az önkormányzat
munkáját lejárató szocialista politikai újság jelent meg a Rákosvidék
fizetett mellékleteként,
amely valótlanságok ál-
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lításával próbálja manipulálni a választókat. A
párt képviselõjelöltje
címlapon hirdeti például, hogy sok fát kivágtak
Rákosligeten, pótlásuk
viszont nem történt
meg. Ez nem igaz, hiszen az önkormányzat
több mint négyezer fát
ültetett az elmúlt két évben, ebbõl többszáz Ligetre került. Valótlan állítás az is, hogy e városrészben nem voltak cserepes muskátlik nyáron,
hiszen tavaly elõször
nem csak Keresztúron,
hanem minden városrész-központban telepítettek muskátlikat, Ligeten a Hõsök terén 38
cserepet. Ebben az
anyagban azt is állítják,
hogy a jelenlegi vezetés
nem ismeri el az elõzõ
ciklusok munkáját, ami
szintén nem fedi a valóságot. Ennek tanúbizonysága több polgármesteri
nyilatkozat,
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Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – minden hónap utolsó csütörtöke
17-19 óra között a Kaszáló u. 45. alatt.

Polgármester
Riz Levente – Fidesz – február 23. Kihelyezett fogadóóra
február 18-án 14-17 óráig a Csekovszky Mûvelõdési
Házban, március 30-án 14-17 óráig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban. Bejelentkezés: 253-3306, 253-3398.
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amelyekben kifejtette,
hogy az elõzõ képviselõ-testület milyen nagyot lépett elõre például
a kerület csatornázása
terén, de említhetné a
Kép utcai iskola átadását is, ahol szintén megköszönték az elõzõ polgármester munkáját.
Olyan soha nem hangzott el sehol, hogy az
elõzõ testület semmit
sem tett a kerület érdekében, legfeljebb annyi,
hogy nem eleget. Az
MSZP-kiadvány leghumorosabb része a fényképen is bemutatott Liget sor felújítását tudja
helyi szocialista érdemnek – mondta Riz Levente. Az anyag tökéletes idõzavart mutat,
ugyanis a Regionális
Fejlesztési Tanács 2007
nyarán döntött a beruházás támogatásáról, az
említett közutat pedig
ezt követõen, 2007
õszén újították fel, ekkor

már egy éve fideszes önkormányzat irányította
a kerületet. „A papír
mindent elbír” alapon
óriási csúsztatás az alábbi idézett mondat is: „a
korábbi MSZP-SZDSZ
Önkormányzat jóváhagyta a Szõlõhegy szabályozási tervét, amely
lehetõséget biztosít az itt
lakók
számára
a
Cinkotai út és Keresztúri út összekötésével arra, hogy a Pesti utat
megkerülve jussanak el
a belváros irányába.” A
polgármester hangsúlyozta: az út megépítését az elõzõ ciklusban
nem tették lehetõvé, a
Szõlõhegyi szabályozási
tervnek semmi köze
sincs a Cinkotai út - Keresztúri út összekötéséhez. Ezen túl a telek tulajdonosával, a döntés
haszonélvezõjével sem
kötöttek olyan megállapodást, ami az összekötést lehetõvé tette volna.
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Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: március 2. Elõzetes bejelentkezés: 257-5054.

Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – február 16. Bejelentkezni
az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás
– Fidesz – március 2. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet.
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Az út kivitelezésérõl
2008-ban sikerült megállapodni. Az az állítás
sem igaz, hogy „2006ban gátlás nélkül tisztogattak a hivatalban,
minden - véleményük
szerint - politikailag
nem megfelelõ munkatárstól megszabadultak.” Ennek ellentmond,
hogy például az elõzõ
polgármester, Hoffmann
Attila közvetlen munkatársai ma is a hivatal
megbecsült dolgozói,
egyikük például nemrég vezetõi megbízást is
kapott.
Riz Levente arra kérte
a választáson induló
szervezeteket, pártokat,
hogy a kampányban
próbáljanak meg tisztességesen eljárni és
nyilatkozni, és amenynyire csak lehet, pozitív
kampánnyal élni, a tennivalókról beszélni.
Ruthner
György
(MSZP) diavetítéssel
egybekötött hozzászólásában a Liget sor 10.
szám alatti, önkormányzati tulajdonban álló ingatlan áldatlan állapotát
mutatta be a képviselõknek. Arra kérte a polgármestert, hogy az ingatlannal kapcsolatos iratokat, mint például a tulajdonosi hozzájárulásokat
és bérleti szerzõdéseket
tegye hozzáférhetõvé.
Riz Levente közölte,
hogy a dokumentumokba bármelyik képviselõ-
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Tanácsnokok
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 Fidesziroda, Péceli út 106. * Fejér Gyula – Fidesz, mûszaki tanácsnok – bejelentkezni a 253-33-16-os
telefonszámon lehet.
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nek joga van betekinteni, de elöljáróban annyit
tudni kell, hogy a Liget
sor 10.-et egy szegénysorsú családnak adták
bérbe, akik a tél elején
szociális okból kaptak a
lehetõséget, mert nem
volt hol lakniuk.
Kovács István (Itthon
Rákosmentén Egyesület) azzal a napokban
napvilágot látott hírrel
kapcsolatban kért megszólalási lehetõséget,
amely a fõváros önkormányzatainak tervezett
összevonásáról szólt. A
nyugati demokráciák
önkormányzatiságára
hivatkozással elmondta, hogy például a svájci
önkormányzati rendszer az õsgermán faluközösségekbõl fejlõdött
ki, amelyek már az állam kialakulását megelõzõen is léteztek, ezért
vannak természetadta
alapjogaik. Rákosmentének is joga van az önrendelkezéshez, és jogunk van ahhoz, hogy
mi irányítsuk a saját életünket, amiért közösen
kell kiállnunk. Riz Levente megerõsítette a
képviselõt abban, hogy
egyetért a hozzászólással, és semmi szín alatt
nem támogatná a XVII.
kerületi önkormányzat
egy másik kerületbe történõ beolvasztását.
Rózsahegyi Péter (Fidesz) az önkormányzat
delegációjának gyergyószentmiklósi látogatásáról számolt be, és arra kérte a polgármestert,
hogy Hargita megyei
testvérvárosunk emléklapját - amelyet a kap-

F

Rózsahegyi Péter

csolatfelvétel 15. évfordulója alkalmából kapott a képviselõ-testület
- a hivatal III. emeleti
tárgyalójában függeszszék ki. A vizit során a
küldöttség megismerkedhetett
Gyergyószentmiklós integrált
városfejlesztési terveivel, amely két pontban a
XVII. kerületihez hasonló célkitûzést fogalmaz
meg. A székelyek tervei
között szerepel a fõtér
megújítása, valamint a
településen áthaladó patak környezetének a
rendbetétele. A turisztikai és szabadidõs fejlesztések, elképzelések
kapcsán abban állapod-

Benkõ Péter
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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 csütörtökén 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
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tak meg az ottani vezetõkkel, hogy a jövõben
megosztják tapasztalataikat, így a kapcsolat
nem csak a kölcsönös látogatásokra korlátozódik, hanem szakmai területen is kiszélesedhet hangsúlyozta Rózsahegyi Péter.
A napirendi pontok
tárgyalása során elsõként az önkormányzati
fenntartású iskolák felvételi körzeteirõl, a jelentkezés rendjérõl döntött a testület. Szintén
oktatásügyi területet
érintett az önkormányzat fenntartásában mûködõ nevelési-oktatási
intézményekben
a
2009/2010. nevelési évben, illetve tanévben indítható óvodai csoportok, iskolákban indítható osztályok, napközis
csoportok számának
meghatározására, a maximális csoport- és osztálylétszámtól való eltérés engedélyezésérõl
szóló javaslat, amelyet
elfogadott a testület.
Ezt követõen a Szentkereszt 96. Patika Bt.-vel

3
történõ
szerzõdések
megkötésére a rákoskeresztúri városrehabilitáció kapcsán címmel beterjesztett javaslat került napirendre. Az ügy
állásáról Riz Levente
adott rövid tájékoztatást a testület számára.
A keresztúri városrehabilitáció kardinális kérdése a fõtér telkének a
kialakítása, mert ennek
hiányában a tervek
megvalósítására az önkormányzat nem kaphat építési engedélyt,
így nem lenne esélye az
uniós pályázaton sikeresen szerepelni. Eredményes pályázat esetén
az önkormányzat kialakíthatja többek között
Rákosmente fõterét a jelenlegi buszvégállomáson, és ez alatt egy 120
férõhelyes mélygarázs
épülhet, ami a kerületközpont jelenlegi parkolási gondjain nagyban enyhítene. Mivel a
megújuló városközpont
területén a Szentkereszt
Patika 17 százalékos
magántulajdonnal rendelkezik, elindultak a
tárgyalások a telek kiváltása érdekében. A
tárgyalások során olyan
megállapodás született,
ami lehetõvé teszi a fõtér telkének kialakítását
és a Szentkereszt Patika
helyben maradását egyaránt.
Több képviselõ is
hozzászólt a Cinkotai út
- Gyöngytyúk utca keresztezõdésében tervezett forgalomirányító
jelzõlámpás csomópont
kialakításáról szóló elõterjesztés megvitatása
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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.
Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.
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során, amelyet az önkormányzat a fõvárosi
önkormányzattal közös
finanszírozásban kíván
megvalósítani. Benkõ
Péter (MSZDP) túl drágának találta a 66 milliós beruházási összeget,
véleménye szerint a korábban elvégzett hasonló munkák 20-22 millió
forintos áraihoz viszonyítva ez aránytalanul
magas. Fohsz Tivadar alpolgármester válaszában hangsúlyozta, a fõváros szabta meg a beruházási költséget, nekik alkalmazkodniuk
kellett, de a tényleges
tervezés során derül ki
a pontos összeg. Hozzá-

Fohsz Tivadar

tette: korántsem csak a
jelzõlámpák felszerelésérõl van szó, a 66 millió
forintos beruházás ezen
túl a Cinkotai út kiszélesítését, a csapadékvízelvezetés áthelyezését is
magában foglalja.
A testület ezt követõen arról határozott:
szükségesnek tartja a
egy, a Naplás út és
a Tarcsai út összekötését szolgáló új útkapcsolat megépítését, és
ehhez szabályozási tervet készít.
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Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület –
egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó
csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi
Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP–MIÉP, 12. evk., SZLBelnök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között
a Rákoscsabai Közösségi Házban.
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Bemutatjuk a ligeti képviselõjelölteket
Március 1-jén tartják Rákosligeten az idõközi önkormányzati
választásokat. Összeállításunkban bemutatjuk a képviselõjelölteket, akik az alábbi kérdéseinkre adtak választ.
Kérdések:

László Jenõ (Itthon Rákosmentén Egyesület)
1. Rákosligeten nõttem fel, ide-

kötnek barátaim, családom, itt
éltem le az elmúlt közel 30 évemet. Úgy gondolom, hogy tanulmányaimat, tapasztalataimat a rákosligeti és régiakadémia-telepiek szolgálatába tudnám állítani. Én csak nekik és
saját lelkiismeretemnek lennék
alárendelve, mint önkormányzati képviselõ.
2. A Szõlõhegy jelenlegi módon történõ beépítésének megállítása! Bár az MSZP és a Fidesz sikertörténetként tálalja a
jelenlegi helyzetet, én és az Itthon Rákosmentén Egyesület
úgy gondoljuk, a döntés nem
volt megfelelõ módon elõkészítve. Álláspontunk szerint az
önkormányzat által hozott
döntések jogi szempontból támadhatóak, amelyet az elkövetkezõ idõszakban meg is fogunk tenni.
3. Úgy érzem errõl nem nekem
kellene beszélni, de néhány
dolgot azért – ha nem tartják
tolakodásnak – megemlítenék.
Több éve ingyenes jogi tanácsadást tartok, nemcsak Rákos-

liget, hanem az egész kerület
rászoruló lakosai számára. Két
éve részt veszek az önkormányzat Jogi és Közbiztonsági
bizottság munkájában, mint az
Itthon Rákosmentén Egyesület
szakértõje.
Természetesen
ezért nem várok el és nem is
kapok honoráriumot. Említhetném még a sajnos nemrég
elhunyt Kovács István bácsi
rákosligeti cserkész csapatában való közösségi munkámat. Úgy gondolom talán helyén valóbb lenne az a kérdés,
hogy „Ön mit tenne Rákosligetért?”.
4. Már ahogy az elõzõekben
említettem, az elmúlt közel
harminc évemet itt éltem le.
Két éve megnõsültem, és feleségemmel sajnos el kellett költöznünk Rákosligetrõl, hisz
édesanyám háza szûkös lett
volna egy újabb család számára. A családom és saját jövõmet itt képzelem el Rákosmentén. Más kerületrész képviseletét el sem vállalnám, hisz
lokálpatriótaként ehhez a városrészhez köt minden.

2008. januártól 12. 31-ig az alábbi támogatások gyarapították a Napsugár Óvoda Gyermekeiért Alapítványt:
Elõzõ évrõl fennmaradó összeg: 391 750 Ft
Szülõi adományok:
300 000 Ft
Adó 1%:
913 105 Ft
Cégadomány:
620 000 Ft
Összesen:
2 224 855 Ft

F
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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
2. péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban.
Hatvani Zoltán – Fidesz, 11. evk., VGB-elnök – a
hónap 1. keddjén 8.00-9.00-ig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a

1. Miért szeretne Rákosliget képviselõje lenni?
2. Melyek a legfontosabb teendõk Rákosligeten?
3. Ön mit tett eddig ezért a kerületrészért?
4. Hol él Ön?

Zollai András (MSZDP)
1. Azt szeretném, ha az együttmûködõ szándék, a tolerancia
és az empátia - amely értékeket számomra a formálódó új
baloldal testesíti meg - a lehetõ
legnagyobb teret kapná a közéletben, így a képviselõ-testületben is. Szeretném, ha Rákosliget leendõ képviselõje ebben
a szellemben tevékenykedne.
Mivel az MSZDP és a pártot
ajánlásukkal támogató ligetiek
engem tiszteltek meg a képviselõ-jelöltséggel, szeretném
ezeket az értékeket érvényre
juttatni.
2. Fontosnak tartom, hogy a
Szõlõhegy tervezett beépítése
ne ellehetetlenítse, inkább javítsa a ligetiek életkörülményeit. (Lásd: Keresztúri úti bekötõút.). Bár Rákosliget tiszta,
fontos, hogy még tisztább legyen! (Lásd: illegális szemétlerakók megszüntetése.) Bár
Rákosliget útjai jók, fontos,
hogy biztonságosabbak legyenek! (Lásd: Veszélyes vízlevezetõ árkok problémája.) Bár
Rákosliget közlekedése nem
rossz, fontos, hogy még jobb

Közhasznúsági jelentés
Ebbõl karácsonyi játékokra, készségfejlesztõ
és vizuális eszközökre, könyvekre 457 765 Ft;
udvari játékok, udvar fejlesztésére 71 370 Ft;
bútorok, mosógép, fényképezõgép beszerzésére, padlófelújítási munkákra 434 405 Ft;
függönyökre, terítõanyagokra 297 000 Ft;
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Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon történõ
bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán (mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30-9440203.
Dr. Hoffmann Attila – MSZP, PB-elnök – a hónap
4. csütörtökén 17-19 óráig a Kaszáló u. 45. sz.
alatt.
Horváth Tamás – Fidesz, 15. evk. – minden hónap
elsõ keddjén 18 órakor a Diadal úti iskolában.

legyen! (Lásd: Gyöngytyúk utca problémái.)
3. Eddig még nem nyílt alkalmam arra, hogy Ligetért sokat
tegyek. Többezer lakótársamhoz hasonlóan csendesen és
szorgalmasan tettem a dolgom
az „alvó-kertvárosban”. Ha
szûkebb környezetemben valakinek segítségre volt szüksége, akkor segítettem. Eközben
nagy tisztelettel viseltettem a
Ligetért sikerrel cselekvõ,
emblematikus
személyek
iránt. (Például: Szõllõsi Nagy
András, Hajósné Szepesvári Márta.) A megválasztandó képviselõnek inkább a jövõben kell
hozzájuk hasonló érdemeket
felmutatniuk, mint a múltban.
4. Lakóhelyemet illetõen „kétlaki” vagyok. Életem egyik
helyszíne a szomszédos választókerület, a régi ligeti víztorony környéke. Engem családom köt ide, családomat pedig az több mint 70 év, amióta
itt él. Másrészt rákosligeti, Bojtorján utcai vagyok, egy évekkel ezelõtt vállalt magánéleti
kötelezettségem okán.

egyéb kiadások (kirándulások, dekorációs
eszk., pályázási díj, webtárhely, vágógép,
stb.) 312 765 Ft. Összesen: 1 573 305 Ft.
Következõ évre átvitt összeg: 651 550 Ft.
Az alapítvány az alapító okiratban foglalt céloknak megfelelõen végezte közhasznú tevékenységét.
Gerendõné F. Hajnalka kuratóriumi elnök
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Dr. Hrutka Zsolt – MSZP, JKB-elnök – hónap 1.
hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Kiss Lajos – MSZP, 6. evk., KÖB-elnök – minden hó
4. hétfõjén 17-19-ig az MSZP-irodában, a Kaszáló u.
45. sz. alatt.
Koszorúsné Tóth Katalin – független, 1. evk. – hónap 1. hétfõjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
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Vállalkozói fórum a válságkezelésrõl
Záporoztak a felháborodott vállalkozók kérdései
A kerületi építési vállalkozók mellett szinte
alig kapott megszólalási lehetõséget Simon Domonkos, az MSZP gazdasági szakértõje azon a
gazdasági fórumon, amelyet Alexa György országgyûlési képviselõ kezdeményezésére a
Rojik étteremben rendeztek meg január 21-én.
A fórumot Lukoczki Károly, a kerületi MSZP
elnökségi tagja nyitotta meg, majd felolvasta
Alexa György levelét, aki betegség miatt személyesen nem tudott részt venni a találkozón.

# KILI TAMÁS
imon Domonkos mindenekelõtt egy általános gazdasági helyzetértékelést
tartott,
majd tájékoztató jelleggel röviden összegezte
az Országgyûlés gazdasági bizottságában elindult munkákat. Kiemelte, hogy beszûkültek a
hitelfelvételi lehetõségek, ami különösen
azokat az iparágakat
érinti – köztük az építõipart –, ahol rendkívül
nagy a hitel felvételének
a szükségessége. Ha ez
a helyzet nem változik,
még a jelenleginél is súlyosabb problémák fognak megjelenni a Magyarországon nagy jelentõséggel bíró építõiparban is, ami 93 ezer
vállalkozást és 300 ezer
munkavállalót érint.
A kérdések, javaslatok során az elsõként
felszólaló drasztikus intézkedéseket javasolt a
körbetartozás megszüntetésére. Akár 5-10 évre
eltiltaná azokat a vállalkozásokat a közbeszer-
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zési pályázatokon való
részvételtõl, melyeknek
tartozása van. Simon
Domonkos válaszában
ismertette a gazdasági
bizottság, a lánctartozások megszüntetésére
irányuló javaslatait, többek között szóba került
az állami faktorálás lehetõsége, vagyis amikor
egy harmadik szereplõ
vásárolja meg a követelést.
Ez volt az a mondat,
amikor a puskaporos
hangulatba került vállalkozóknál elszakadt a
cérna. Az évek, talán
évtizedek alatt felgyülemlett problémákat ki
kellett már végre mondani olyan áron is, hogy
az elõadóba beléfojtják
a szót, aki a továbbiakban vajmi kevés megszólalási lehetõséget kapott, mert csak úgy záporoztak a vállalkozók
ellehetetlenítésérõl szóló hozzászólások és a
kérdések. Az elõadót
megakasztó badarságnak titulálta az elhangzottakat, mert a vállalkozó a faktorálással egy
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Lázár Attila – Fidesz – hónap 1. hétfõje 17–18 óra,
Fidesz-iroda, Péceli út 106.
Dr. Morauszky András – MSZP, 2. evk. – a hónap 1. keddjén 17-18 óráig az MSZP-irodában, a Kaszáló u. 45. alatt.
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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csomó pénzt fölad.
Egy másik hozzászóló arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar építési vállalkozót több
mint negyven adónem
terheli. Akivel párbeszédet szeretnének folytatni, egy sem szakember, ez a legnagyobb
probléma, és az a kérdés, hányadik alkalommal
akarják még helyreállítani az ország gazdasági helyzetét. Ma már ott
tartunk, hogy 2,5 milliárd forint bevételbõl
ugyanakkora nyereséget lehet produkálni,
mint a '90-es években
300 millióból – tette

tûnik el az országból,
hogy nem fizeti ki az alvállalkozókat. Normális
esetekben is tarthatatlan
az az állapot, hogy a
nagy halak 60-70 százalékos hasznot realizálnak egy-egy munkán,
míg a kisebb cégek a létfenntartásukért küzdenek, akkora az elvonás.
Ehhez csatlakozva szólalt föl valaki, aki nem
értett egyet a közbeszerzési eljárás szigorításával, helyette azt javasolta, hogy a tisztességes
vállalkozókat kell meghívni, akik becsületesen
fizetik az állammal
szembeni kötelezettsé-

hozzá. Az is gyakran
elõfordul, hogy a külföldi beruházó, amely
legtöbbször valamelyik
adóparadicsomban van
bejegyezve, 99 százalékos készenléti foknál a
megrendelõ felé készre
jelenti a munkát, a
pénzt felveszi, és a súlyos milliárdokkal úgy

geiket. Esetleg még elõleget is szabadna adni
neki, és a kölcsönt ne a
vállalkozó, hanem a
megrendelõ vegye fel,
mert „elegünk van már
abból, hogy mi vagyunk a nyulak, és a vadászok ott ülnek fönt”.
Többen is sérelmezték,
hogy az alvállalkozók
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Oláh László – SZDSZ, – egyeztetés után, tel: 0620-392-2293, helyszín: Polgármesteri Hivatal.
Papp Péter Pálné – MSZDP, EUB-elnök – a hónap
3. szerdáján 18-19-ig a Rákoscsabai Közösségi
Házban.
Dr. Piláth Károly – Fidesz, 16. evk., OKB-elnök – a
hónap elsõ keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános
Iskolában.
Rózsahegyi Péter – Fidesz, KVB-elnök – minden hó-
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totálisan ki vannak szolgáltatva a fõvállalkozó
kénye-kedvének.
A fõvállalkozó egyben a mûszaki átvevõ
is, így tõle függ, hogy
mikor számlázhat az alvállalkozó, ezért fordulhat elõ, hogy mondvacsinált indokokkal nem
veszik át a munkát csak
azért, hogy ne kelljen fizetni. Az is mindennapos, hogy ha az alvállalkozó több hónapos várakozás után szeretne
már a pénzéhez jutni, és
elküldi az elsõ fizetési
felszólítást, akkor a fõvállalkozó valamilyen
indokkal felmondja a
szerzõdést, nem fizet, és
hoz egy másik céget,
akivel egy hónap múlva
ugyanezt eljátssza. A
beruházó munka nélkül
zsebre tesz egy csomó
pénzt, a kis cégek pedig
padlóra kerülnek. Véleményük szerint az lehetne az egyik megoldás, ha a mûszaki átvételt független mûszaki
szakértõkbõl álló csoport végezné el. Zárszavában Simon Domonkos elismerte, hogy számos esetben igazuk van
a vállalkozóknak, ugyanakkor úgy látja,
hogy a törvényi szabályozás rendben van, de
a jogalkalmazás nem
mûködik. Ígéretet tett,
hogy az elhangzottakat
továbbítja a gazdasági
bizottság felé.
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nap 2. hétfõjén 17-18 óráig a Polgármesteri Hivatal
305-ös szobájában környezetvédelmi fogadóórát tart.
Ruthner György – MSZP, 4. evk., KVB-elnök – a hónap 1. hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45-ben.
Soltiné Kis Katalin – SZDSZ, 3. evk. – a hónap utolsó
péntekjén 16-18 óráig az SZDSZ-irodában, Újlak u. 11-15.
Virág Mihály – Fidesz, 13. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.

Hírhozó

Ö N K O R M Á N Y Z AT

6

Új politika Rákosmentén
Évindító interjú Riz Levente polgármesterrel
# HORVÁTH TIBOR

P

olgármester úr, ön
kerületi rendezvényeken többször hangoztatta,
hogy „új politikát” akar és
ennek szellemében munkálkodik. Ez kétségkívül
jól hangzik, ügyes kommunikációs fordulat, de
van mögötte valami? Mi
az újdonság az ön politikájában, miben más, mint
a régi?
– Én más ember vagyok, más generációhoz
tartozom, mint a régi
politika képviselõi. De
nemcsak az életkor számít. Másképp gondolkodom. A döntõ különbség az, hogy a régi
politika képviselõi ahhoz szoktak, hogy mindenek elõtt fölfelé akarnak megfelelni, és onnan várják az utasításokat. A választóik felé pedig mindig azt magyarázzák, hogy mit miért
nem lehet. Régen így
ment, ezért nevezem régi politikának. Én másképp mûködöm. A választóknak, a rákosmentieknek tartozom felelõsséggel, akik azzal bíztak
meg, hogy képviseljem
és védjem az érdekeiket,
intézzem azokat a közös
ügyeiket, amelyeket õk
nem érnek rá intézni,
mert dolgoznak, gyereket nevelnek, mûködtetik a világot. Nekik kell
megfelelnem, politikai
hovatartozás
nélkül
mindenkinek, aki itt él.
– És ez a más hozzáállás
miben nyilvánul meg?
– Elõször is az új politikának van jövõképe.
Hogy mi az? Ha az itt
élõktõl megkérdezi valaki, miért szeretünk itt
élni, mire vagyunk
büszkék, akkor a legtöbbször olyasmit válaszolunk, hogy azért jó itt
élni, mert itt tisztább a

levegõ, sok a zöld, csendesebb, békésebb az
élet, mint a belsõ kerületekben, az emberek is
barátságosabbak.
Ezzel együtt azt is
igénylik az emberek,
hogy egy település része
legyen az ország vérkeringésének, fejlõdjön,
megfelelõ infrastruktúrával rendelkezzen, lakói számára elérhetõ legyen mindaz, ami a modern életminõséghez
szükséges. A mi jövõképünkben ez a két igény
összeegyeztethetõ. Ha
körbenézünk Európában vagy Amerikában,
mindenütt azt látjuk,
hogy a jövõ életformája
egyfajta egészséges és
korszerû egyesülése a
városias és vidékies életmódnak. Ezt foglaltuk
össze két szóban: modern kertváros. Mindezt
a helyi testület által
nagy többséggel elfogadott fejlesztési dokumentumokban is rögzítettük: van városfejlesztési koncepciónk, gazdasági
programunk,
közlekedési akciótervünk. Ezek kijelölik az
útirányt.
– Van jövõkép, ezt értem. De hogyan lehet megvalósítani?
– No, ez a következõ.
Az egyik legfontosabb,
hogy küzdeni kell érte.
Az új politika küzdõsport, számunkra természetes, hogy nekünk
küzdeni kell a kerületért, a közös céljainkért,
érdekeinkért. Erre jó példa a BKV paraméterkönyve. Eredetileg az
egész nem szólt másról,
mint
járatritkításról,
amivel minden budapesti kerület, de a miénk
különösen rosszul járt
volna. Mi nem törõdtünk bele, harcoltunk, és
végül komoly sikert ér-

gieket nagy számban
felújítottunk, játszótereket, parkokat tettünk
rendbe, újakat hoztunk
létre, megújult a buszközlekedés, a 2006 decemberében még nullán
álló buszkorridorból hamarosan megvalósuló
beruházás lesz, sikeres
EU-s pályázatokat készítettünk a további fejlesztésekhez, évtizedek
óta befagyott állapotokat készülünk megváltoztatni.

tünk el: a kerületünk
közlekedési helyzete javult, nálunk – sok más
kerülettel ellentétben –
nem kevesebb, hanem
több járat mûködik. Számos ilyen csatánk volt, a
postahivatal szombati
megnyitásától a borraktár vagy a buszkorridor
ügyéig. A régi politika –
amit például, a kormány
képvisel – nem küzd, ha
baj van, csak széttárja a
kezét. „Cudar idõk jönnek.” Ezt mondják a jövõrõl. És ezzel részükrõl
el is van intézve. A régi
politika többnyire nem
tett semmit a kerületet
hátrányosan érintõ országos vagy fõvárosi
döntések ellen. Széttárta
a karját és azt mondta:
így jártunk, nincs mit
tenni. A kerület szocialista országgyûlési képviselõje sem a kormány
megszorító intézkedései
ellen nem tett semmit,
engedelmesen megszavazta a megszorításokat,
az iskolások, óvodások
normatíváinak csökkentését, de két éve megszavazta a Rákosmentét
rendkívül hátrányosan
érintõ fõvárosi forrás-

megosztást is, ami miatt
a
XVII.
kerület
2007–2009 között 900
millió forinttal kapott
kevesebb központi hozzájárulást. Ilyen a régi
politika. Mi mások vagyunk. Mi küzdünk,
nem adjuk meg magunkat. Én azt szeretem, ha
az a város, ahol élek,
nyertes város.
– Hogyan lehet egy várost nyertessé tenni?
– Amellett, hogy küzdünk, szisztematikus
cselekvésre van szükség. A régi politika megígér, esetleg el is határoz
valamit, aztán évekig
alig történik valami, legfeljebb bizottságok alakulnak, hangzatos bejelentéseket tesznek, szórólapok és szakértõi tanulmányok, látványtervek készülnek drága
pénzen, aztán végül legtöbbször
feledésbe
megy az egész. Mi azt
ígértük,
nekifogunk
megoldani a kerület súlyos közlekedési problémáit, közterületi gondjait, és két év alatt sok
mindent értünk el. Új
utak, járdák épültek, ré-

– És mit kezd az új politika a válsággal? Van receptje?
– Egy gazdasági válság egyik legjobb ellenszere a beruházás, fejlesztés. Mi ezt az utat
választjuk. Így számos
kerületinek munkahelyet, megélhetést tudunk biztosítani, és a
helyi adóbevétel növelésével legalább részben
pótolni tudjuk a kormány által elvont önkormányzati forrásokat.
Több mint százmilliárd
forint mozdul meg a következõ három évben –
önkormányzati beruházásban sport- és rendezvénycsarnok, új fõtér és
fõutca, magánberuházásban pedig élményfürdõ, irodapark, lakóépületek, kereskedelmi
létesítmények épülnek,
ipari parkok bõvülnek.
Ezt a fejlesztési dömpinget számos közcélú beruházás kíséri: új fõutak,
közlekedési csomópontok, bölcsõde, óvoda, orvosi rendelõ építése.
Válság idején nem árt
hangsúlyozni: ezeket
döntõen magántõkébõl
vagy uniós forrásokból
tudjuk megvalósítani.
Mûködésünket, intézményeink fenntartását
azonban nagyon megnehezítették. A kormány két év alatt a for-
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rásmegosztáson keresztül elvont kilencszázmillió forint mellett további egymilliárd forintot vont vett ki önkormányzatunk költségvetésébõl, amely súlyosan
veszélyezteti mûködésünket. Közel felére
csökkentette az óvodások, iskolások állami
normatív támogatását,
megszüntetett szociális
támogatásokat.
A megszorítások hatásait nem tudjuk semlegesíteni, minden intézményünk, a polgármesteri hivatal is komoly takarékosságra kényszerül, a hamarosan benyújtandó költségvetésünk is ennek szellemében készül. Ezzel együtt
nem hagyjuk magukra
azokat, akiket leginkább
sújt a válság. Döntöttünk arról, hogy létrehozunk egy foglalkoztatási
alapot, amelybõl olyan
kerületi vállalkozásokat
tudunk nyílt pályázat
útján támogatni, amelyek vállalják, hogy kerületi lakhelyû, regisztrált munkanélkülit vesznek fel dolgozni. Arról is
szavaztunk, hogy egy
szociális válságkezelõ
tartalékot különítünk el
a költségvetésünkben,
amelybõl a bajbajutott
családokat, nyugdíjasokat tudjuk segíteni. Az
új politika tehát a válsághelyzetre is másképp
reagál, mint a régi.

kánk lényege az, hogy
kellenek – különösen
válság idején – a magánbefektetõk, de csak úgy,
hogy a befektetésükkel
a kerület is jól járjon.
Jó példa erre a
rákosligeti Szõlõhegy
története. Az elõzõ ciklusból örököltünk egy
igen hátrányos döntést.
Még az elõzõ testület
idején, 2005-ben vonták
lakóövezetbe a területet,
1600 lakás építését megengedve úgy, hogy semmilyen közcélú beruházást nem igényeltek,
egy óriási közlekedési,
környezeti
terhelést
megengedve
ezzel.
Ránk a kármentés maradt. Hosszú és nehéz
küzdelmet vívtunk a befektetõvel, végül megtaláltuk azt a megoldást,
amivel a kerület javára
fordítottuk az ügyet.
1000-re csökkentettük a
lakásszámot és megépül
egy irodapark, amely
munkahelyet, adóbevételt jelent a kerületnek.
Megvalósul egy új és
modern kertvárosi negyed a kerületben a
hozzá tartozó teljes infrastruktúrával, munkalehetõséggel. Szerzõdésben elõírtuk, hogy a befektetõ több mint egymilliárd forintot fordítson – a saját befektetésén túl – a kerület fejlesztésére, így megépíti
saját költségén a Cinkotai és Keresztúri út öszszekötését, továbbá egy
– A fejlesztéshez befekte- 100 fõs óvodát, 80 fõs
tõk is kellenek. Hogy viszo- bölcsõdét, orvosi rendenyul az új politika a magánbefektetõkhöz?
– Mi ebben is másképp gondolkodunk.
Számos budapesti kerületet ismerek, ahol magánbefektetõk egymás
után építenek lakásokat,
üzletközpontokat úgy,
hogy iskolát, óvodát
bölcsõdét, orvosi rendelõt, új utakat nem építenek hozzá. Így a magánbefektetõ nyilván jól jár,
de a kerület és az ott
élõk már sokkal kevésbé. A mi fejlesztéspoliti-
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lõt, elültet 1500 fát. Így
lehet a hátrányból
elõnyt kovácsolni. Ez is
az új politika elveinek
gyakorlati haszna.

ként leváltottuk a vezetõket, átszerveztük a
kft.-t, amely 2008 utolsó
negyedévében már nyereségesen mûködött.

– Az új politika tökéletes? Önök sosem hibáznak?
– Lényeges pontra tapintott.
Igyekszünk
másképp viszonyulni a
saját hibáinkhoz is. Mi is
hoztunk rossz döntéseket. A Rákosmente Kft.
például nem váltotta be
a hozzáfûzött reményeket, noha a szándék tiszta volt: megszüntetni
egy rendkívül drága és
pazarló rendszert, amelyet a 8 évig korábban
irányító MSZP–SZDSZ
városvezetés mûködtetett. Ebben a korábbi
rendszerben minden
városüzemeltetési munkát horrorisztikus áron
kétszer bonyolítottak,
két önkormányzati cég,
a Lakás-17 Kft. és az Ép17 Kft. látta el ugyanazt
a feladatot. Ennek a
rendszernek az egyszerûsítését, a takarékosságot szolgálta a két cég
egyesítése Rákosmente
Kft. néven. Az új társaság fenntartása azonban
veszteségessé vált. A régi politika ilyenkor
igyekszik elkenni a felelõsséget, eltussolni a
bajt, szekrénybe zárni a
csontvázat, ahonnan
majd egyszer csak kiesik – az utódoknak
okozva gondot. Mi másként léptünk, belsõ vizsgálatot rendeltünk el,
annak következménye-

– Nemrég fejlesztési hitelrõl is szavazott a képviselõ-testület. Mi van a
döntés hátterében?
– A testület a hárommilliárd forint értékû államilag garantált fejlesztési hitel segítségével elsõsorban az uniós
pályázatokhoz biztosítja
a szükséges önrészt:
ezek révén jóval nagyobb mértékû külsõ
forrásokat tudunk a kerületbe hozni. Egy példa: a keresztúri városközpont felújításának
költségvetése 2,2 milliárd forint, amelybõl sikeres pályázat esetén 1,3
milliárd lehet az uniós
támogatás. A maradék
önrészt csak hitelbõl képes az önkormányzat
biztosítani, de így le tudunk hívni egy sokkal
nagyobb mértékû külsõ
forrást. További EUpályázatok pl. útépítés,
csapadékvíz-elvezetés
kapcsán is ez a feltétel.
Intézményeink energetikai felújítását is megkezdjük a hitel segítségével (nyílászáró-csere,
fûtési rendszerek korszerûsítése),
amely
megtérül: az önkormányzat mûködési kiadásai csökkenhetnek
(kisebb lesz a fûtésszámla). További nagy
cél a Diadal utcai iskola
teljes felújítása, ez már

nem tûr halasztást.
Ezekre irányozzuk elõ a
hitelt, a kormányzati elvonások miatt a szükséges önrészeket csak így
tudjuk elõteremteni, a
fejlesztési pályázati pénzeket így tudjuk lehívni.
Hasonló döntés az elõzõ
ciklusban is született: az
akkori MSZP–SZDSZ
többségû városvezetés
közel kétmilliárd forint
hitelt vett fel a rákosligeti iskolabõvítésre. A
Fidesz ekkortájt ellenzékben volt, de támogatta a döntést. Fontos
hangsúlyozni: költségvetésünk a törlesztõ
részleteket gond nélkül
biztosítani tudja, az elért
megtakarítások pedig a
kiadási oldalt csökkentik. Baj csak akkor van,
ha egy önkormányzat a
mûködésre, intézményfenntartásra, bérre, villanyszámlára vesz fel
kölcsönt. Ilyen nálunk
nem fordulhat elõ.
– Két évvel ezelõtt lett a
legnagyobb budapesti kerület polgármestere, meglehetõs fiatalon, 32 évesen.
Így képzelte?
– Nagyon szeretem
ezt a hivatást, a kerületet. Az én fejemben Rákosmente önálló város.
Magaménak érzem minden szegletét, felelõsséget érzek minden lakójáért. Rengeteg a feladat,
hegyeket kell elhordani
idõnként. Bízom benne,
hogy meglátják: szívvellélekkel dolgozunk, kellõ erõ és elszántság van
bennünk, produkálni
akarunk.
Hiszem, hogy Rákosmentén már elkezdõdött
a változás. Itt már másképp mennek a dolgok.
Ennek köszönhetõ, hogy
a válság sem érint minket olyan súlyosan, mint
más településeket. Nem
lesz mûködési hitel, nem
lesz iskolabezárás, tömeges elbocsátás. Rákosmente beindult, és még
elõrébb tarthatnánk, ha
az országban is bekövetkezne a változás.
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Parrag Noémi
kampánynyitója

FELHÍVÁS

VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(NFÜ) meghirdette
a KMOP-2009-1.2.1/A jelû,
„mikro-, kis- és középvállalkozások
technológia fejlesztése”
címû pályázati kiírást.
Pályázatot nyújthatnak be
(Kedvezményezett):
gazdasági társaságok,
egyéni vállalkozók és szövetkezetek.
Támogatható tevékenységek:
1; Technológiai fejlesztés: új vagy 3 évnél
nem régebbi, használt eszköz beszerzése. 2; In-formációs technológia-fejlesztés: hardver, szoftver. 3; Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely
egyszeri díja. 4; A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés. 5;
Minõség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok be-vezetése és tanúsíttatása.

Támogatás összege:
minimum 1.000.000.- Ft,
de maximum 20.000.000.- Ft.
Indokolt esetben elõleg nyújtható a támogatás 40 %-a erejéig.
A pályázatok benyújtása
2009.02.13-tól 2009.12.31-ig
lehetséges.
Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret
kimerül, vagy an-nak kimerülése elõrejelezhetõ, az NFÜ a benyújtási határidõ
elõtt a benyújtás lehetõségét felfüggeszti. Éppen ezért célszerû, ha a Kedvezményezett pályázatát minél korábban be-nyújtja.

Részletes információért kérem, látogassák meg a www.nfu.hu/content/2712 linket, vagy ke-ressék Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata Polgármesteri HiTámogatás mértéke: az összes elszá- vatalában, az EU Programirodán Tóth
molható költség 25 %-a.
Istvánt a 253 3527-es telefonszámon.
FIZETET POLITIKAI HIRDETÉS

Pécsi Ildikó és Parrag Noémi

# SZAKÁCS ZSUZSA
z MSZP-SZDSZ
támogatottságával, de független jelöltként mutatkozott be
Parrag Noémi festõmûvész a rákosligeti és a
régiakadémiai körzet
lakóinak január 22-én a
Csekovszky
Árpád
Mûvelõdési Házban.
Az eseményen részt
vett Gyenesei István ön-

A

kormányzati miniszter
és Pécsi Ildikó színésznõ,
aki 1994-ben az MSZP
országgyûlési képviselõjeként került be a parlamentbe.
Parrag Noémi elmondta, ligeti lakosként
az itteni emberek érdekeit akarja szolgálni,
hisz elkötelezett lokálpatriótának vallja magát, és elveti az éles politikai szembenállást.
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Program a madárbarátoknak
# SIKLÓSI LÁSZLÓ
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)
programot
hirdetett
minden madárbarát és
természetvédõ részére
Madárbarát kert címen.
A program lényege,
hogy óvjuk, védjük madarainkat, tekintettel arra, hogy létszámuk a
környezeti hatások, illegális vadászatuk miatt
egyre jobban csökken.
A Madárbarát kert

A

program keretében a
résztvevõk
gondoskodnak a madarak etetésérõl, madáreleségként szolgáló növényeket ültetnek, védik
fészkelõ helyüket, itatásra és fürdésre alkalmas edényeket helyeznek ki a kertbe. A programban résztvevõknek
csupán annyi teendõjük van, hogy idõnként
megfigyelik a kert madarait, létszám és fajta
szerint feljegyzést készítenek róluk. Az ada-

tokat megküldik a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek.
Az MME a program-

ban résztvevõket regisztrálja és néhány feltétel teljesítése után egy,
a ház falára kirakható
Madárbarát kert feliratú

Megújul a kerületi
állattartási rendelet
Tisztelt kerületi lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy felülvizsgáltuk az
eb tartásáról szóló
21/2000. (IV. 21.) és az
egyes állatok tartásáról
szóló 64/2001. (XI. 29.)
számú helyi rendeleteket. Úgy találtuk, hogy
a rendeletek megalkotása óta eltelt hosszú
idõ alatt olyan változások történtek kerületünkben, melyek szükségessé tették új szabályozás bevezetését.
A két régi rendelet
helyébe új lépne, amely
együttesen szabályozná
az ebek és az egyéb
hobbi, illetve gazdasági
célból tartott állatok tartási feltételeit.
Rákosmentén jelenleg mintegy 15 ezer
ebet tartanak. Családi
háznál 3, társasházban
2, garzonlakásban 1
ebet lehet tartani. Ez a
fõvárosi és országos viszonylatban is túlzó, tekintve a kerületi ingat-

lanok méretét. Az évek
alatt a nagy egyedszámból adódó lakossági panaszokból okulva családi házas övezetben 2-re, 6 lakásosnál nagyobb társasházak esetében pedig lakásonként 1-re korlátoznánk a tartható ebek
számát.
Kerületünk a hajdani
„falusias” településbõl
az évek során fokozatosan a fõváros kertvárosi
jellegû peremkerületévé vált. Sokan a fõváros
szívébõl menekülve választják lakhelyüknek
Rákosmentét. A viszonylag kisméretû telkekbõl adódóan egyre
több bejelentés érkezik
hivatalunkhoz a szomszéd által tartott gazdasági haszonállatok okozta kellemetlenségek
(kukorékolás, bûz, legyek, stb.) miatt. Ezt figyelembe véve szigorítanánk a baromfifélék
tartását is, a jelenleg engedély nélkül tartható

20 db-os állománynagyság felére csökkentésével. A szomszédok
hozzájárulásához kötnénk a zajt keltõ díszmadarak és a kakasok
tartását, ezen felül megnövelnék a jelenleg
meghatározott védõtávolságokat az állatok
tartási helye és a lakóépületek között.
Kérjük önöket, hogy
amennyiben konkrét elképzelésük, javaslatuk
van a felvázolt témában, úgy azt jelezzék
írásban az allattartas
@rakosmente.hu e-mail
címen, a 253-3425-ös
faxszámon, illetve postai úton a 1173 Budapest, Pesti út 165. címen.
A jelenleg hatályban
levõ rendeleteket megtekinthetik a www.
rakosmente.hu weboldalunkon, az E-Önkormányzat›Önkormányzati
rendelettár›Helyi rendeletek
menüpont alatt.

táblát küld. Bõvebb információk a www.
mme.hu honlapon találhatók vagy telefonon a
275-6247-es
számon
kaphatók.
Legyünk minél többen madárbarátok. Erre
azért is van nagy szükség, mert a környezetünkben elszaporodó
fészekrabló madarak,
így a szarka a dolmányos varjú és a szajkó
nagy mértékben veszélyeztetik énekes madarainkat.

Gondoskodjunk
kedvenceinkrõl!
# MUNKATÁRSUNKTÓL
párzási idõszak
közeledtével nem
csak a kóbor macskák és
kutyák, de házi kedvenceink is nagyobb kedvet
éreznek ahhoz, hogy
udvarló körútra induljanak. Ilyenkor az állatokat semmi más nem
érdekli.
A macskák a párzás
és a verekedés során
szerzik be emberre veszélytelen, de számukra gyógyíthatatlan betegségeiket, amilyen
például a leukémia
(FeLV) vagy a macskaAIDS (FIV) és a fertõzõ
hashártyagyulladás(FIP).
A kerületi Noé Állatotthon Alapítvány arra
kéri az állattartókat,
hogy gondoskodjanak
állataik ivartalanításáról, hiszen az egyszerû
rutinmûtéttel nem csak
a nem kívánt szaporulatot elõzhetik meg, de
a statisztikák szerint az

A

ivartalanított állatok átlagéletkora is jelentõsen
meghosszabbodik.
Az ivartalanított kandúrok, kanok kevésbé
hajlamosak a csavargásra, a mûtét után általában nyugodtabbak
lesznek. A nõstényeknél a késõbbi emlõ- és
méhdaganatos betegségek kockázata is jelentõsen lecsökken (az elsõ
tüzelés elõtt végzett
mûtéttel akár nullára).
Tavasszal több ivartalanítási akciót is szerveznek, kerületünkben
a Bártfai utcai Rákosligeti Állatorvosi Rendelõintézet tart macskaivartalanítási
akciót
február 2-tõl március
15-ig.
Aki a Noé Állatotthon
Alapítvány fennmaradását segítené, az adója
1%-ával is támogathatja
az alapítvány állatmentõ tevékenységét. Adószám: 18169696-1-42.
Bõvebb infó www.noeallatotthon.hu

Várjuk környezetvédelmet érintõ észrevételeiket, javaslataikat:

kornyezet@rakosmente.hu
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Veszélyben a szelektív gyûjtés
Az FKT Zrt. nem tervezi a szigetek begyûjtési korlátozását
Veszélybe kerülhet a szelektív hulladékgyûjtés
és hasznosítás, mivel a gazdasági válság hatása
elérte a hazai hulladékfeldolgozást is, ami miatt a hulladékudvarok mûködése is ellehetetlenülhet. Több feldolgozó kénytelen csökkenteni, sõt egy-két hónapra leállítani a termelést,
visszafogva ezzel a hulladékfelvásárlást is. Az
udvarokon közben egyre gyûlik a szemét.

# SZAKÁCS ZSUZSA
agymértékben
csökkent az újrahasznosítható nyersanyagok iránt a kereslet, valamint a hulladékok piaci ára az elmúlt
hónapokban, ha nem
történik változás, az
ágazatban dolgozó cégek – mintegy 15-20
ezer ember van érintve
– nem fogják tudni elszállítani az elkülönítve
gyûjtött hulladékot, fõleg a kisebb lerakókból.
A válság veszélyezteti
az egész országban kiépített korszerû hulladékkezelési rendszert.
A másodnyersanyagot
elõállító szektor is csak
annyit tehet, hogy átáll
készletezésre, vagyis arra, hogy feldolgoznak,
de nem vásárolnak hulladékot.
Mivel megzuhant a
nyersanyag iránti kereslet, ez magával hozta az
eredeti mûanyag árának a csökkenését is, így
egyre kevésbé éri meg
hulladékkal foglalkozni. Nem olyan régen
még háromszáz forint
volt a tiszta mûanyag
kilója, az újrahasznosított pedig százhatvan,
manapság a tiszta mûanyagért fizetnek százhatvanat, az újrahasz-

N

nosítottért pedig százhúsz forintot.
A hulladékkezelõk
újabb és újabb szemétdombokat
emelnek,
mindaddig, míg elfér a
telephelyen. Ezután két
lehetõségük
marad:
vagy újabb területet bérelnek, vagy felfüggesztik a hulladékátvételt,
ami a regionális hulladékudvarokra is átgyûrûzik, mivel a tárolási
problémák miatt kénytelenek a hulladékgyûjtõ szigetek számát csökkenteni, ami miatt viszont megtorpanhat a
lakosság szelektív hulladékgyûjtési hajlandósága is.
A Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. a Világgazdaságnak nyilatkozva arról számolt be,
hogy az elmúlt években komplex hulladék-

kezelési rendszert építettek ki a begyûjtött
hulladékok átvételére,
ami azt jelenti, hogy a
társaság semmiképpen
nem tervezi a hulladékbegyûjtõ szigetprogram vagy bármely más
szelektív begyûjtés korlátozását, visszafejlesztését. Sõt, az idén további szigetek létesítését tervezi, így 2009ben már 1100 közterületi zárt konténerben le-

2008-ban a szigetekrõl begyûjtött mennyiség papírból meghaladta a 10 600 tonnát, mûanyagból
több mint 3600 tonnát, színes- és fehérüvegbõl
3000 tonnát, fémdobozból pedig 426 tonnát szállítottak el a gyûjtõpontokról.

A CSALÁDI FOGÁSZAT
 257-8069
1172 Bp. Piski u. 17.
www. fitdent. hu

het majd bedobni az
üveget, fémet, papírt.
Az elmúlt években
már a kisebb településeken is elterjedtek a
szelektív hulladékgyûjtõk, ami az Európai
Uniónak tett környezetvédelmi és hulladékhasznosítási vállalásunk teljesítéséhez is
szükségesek. Magyarország vállalta, hogy
2012-re a csomagolási
hulladékok hasznosítá-

Lebomlási idõ. Pamutrongy 1-5 hónap; papír
2-5 hónap; kötél 3-14
hónap; cigarettadoboz
1-12 év; tejcsomagolás
(mûanyaggal bevont papír) 5 év; nejlonzacskó
10-20 év; bõrcipõ 25-40
év; nejlonszövet 30-40
év; konzervdoboz 50100 év; sörösdobozokat
összefogó mûanyag karika 450 év; zöld üveg 1
millió év; MÛANYAG
PALACK: SOHA.

si arányát 60 százalékra növeli és a hulladékgazdálkodás területén
dolgozó magyarországi cégek a hazai, évente
keletkezõ több mint
850 ezer tonna csomagolási hulladék mintegy 54 százalékát szelektíven gyûjtik és
hasznosítják. Emellett
összesen 1,2 millió tonna vas-, 480 ezer tonna
papír-, 40 ezer tonna
mûanyag-, valamint 22
ezer tonna akkumulátorhulladékot gyûjtenek és készítenek elõ a
hasznosításra.

Minden reggel interaktív
élõ mûsor 7-9 óra között,
minden nap 17 órától MOZAIK címû
közéleti magazin.
Hetente új rovatok a nap 24 órájában,
az FM 96,8-on
A szerkesztõség telefonszáma: 25-40-960 E-mail: info@rakosmenteradio.hu
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ÁRVERÉSI FELHÍVÁS
BUDAPEST FÕVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA (1173 BUDAPEST, PESTI ÚT 165.)
(TOVÁBBIAKBAN: ÖNKORMÁNYZAT, ÁRVEREZTETÕ) BUDAPEST FÕVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 368 /2008. (VII. 7.) KT. HATÁROZATA ALAPJÁN ÉRTÉKESÍTENI KÍVÁNJA
AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ ALÁBBI INGATLANOKAT:
CÍM:
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 265.
8646 Balatonfenyves, Vörösmarty út 31.
8646 Balatonfenyves, Vörösmarty út 32.
Az Önkormányzat a tulajdonában álló
Balatonfenyves 2420 hrsz-ú és
2425 hrsz-ú ingatlanokat
együtt kívánja értékesíteni.
Az ingatlan beépíthetõségével, az azokat
meghatározó építésügyi elõírásokkal, az
ingatlan közmûvesítettségével kapcsolatos pontos információt a Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Vagyonkezelõi Irodája tud adni. (06-1)2533324, vagy a (06-1)253-0753
Az árverés helye és idõpontja:
Budapest Fõváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
(1173 Budapest, Pesti út 165.
III. emelet 301.)
2009. március 19. 10.00 óra
Az árverésre jelentkezés
helye és ideje:
A III. emelet 322. irodában ingyenesen átvehetõ jelentkezési lap kitöltésével 2009.
február 25. 8.00 órától – 2009. március
18. 16.00 óráig
Az árverési letét összege
Balatonfenyvesi ingatlanok esetében
1.050.000,- Ft
Leányfalui ingatlan esetében:
3.000.000,- Ft
Az árverési letétet Budapest Fõváros XVII.
kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának pénztárába (1173
Budapest, Pesti út 165. II./219.) munkanapokon, ügyfélfogadási idõben (Hétfõ:
13-17.30; Szerda: 8-16; Péntek: 8-11),
vagy az Önkormányzat OTP BANK Nyrt.nél vezetett 11784009-15517007 számú
bankszámlaszámára történõ átutalással
lehet befizetni.
Az árverési letét befizetése csak a befizetési igazoláson megjelölt ingatlan árverésén való részvételre jogosít. Bármely

HRSZ.:
180
2420
2425

(M2)
4689
715
801

KIKIÁLTÁSI ÁR (FT):
80 600 000,- Ft + 16 120 000,- Ft Áfa = bruttó 96 720 000,- Ft
21 300 000,- Ft + 4 260 000,- Ft Áfa = bruttó 25 560 000,- Ft
7 900 000,- Ft + 1 580 000, -Ft Áfa = bruttó 9 480 000,- Ft

ajánlattevõ jogosult több ingatlanra is árverezni.

pon belül egyösszegben kifizetni. A
nyertes elveszti az adott ingatlanra befizetett árverési letét összegét, ha saját
Az árverésen történõ részvétel
felróható magatartása következtében az
általános feltételei:
árveréstõl számított 30 napon belül az
Az árverés közjegyzõ jelenlétében törtéadásvételi szerzõdést nem köti meg,
nik. Az Árvereztetõ az árverés megkezdévagy a felhívásban szereplõ vételárat az
sekor ismerteti az árverés részletes feltétadásvételi szerzõdés megkötését követõ
eleit.
8 munkanapon belül nem fizeti meg. EbAz árverés tárgyát képezõ ingatlan kikiálben az esetben az árverési letéttel egyetási ára a becsült piaci forgalmi értékének
zõ mértékû meghiúsulási kötbér megfiÁfa-val növelt összege.
zetésére köteles.
 A második legjobb ajánlatot tevõ a miniA licitálás lépcsõje: bruttó 100.000,- Ft
mális vételárat meghaladó ajánlat esetén az ajánlatát az árveréstõl számított
 személyazonosság igazolása, képviselet
60 napig fenntarthatja abban az esetesetén a hatályos jogszabályi rendelkeben, amennyiben a letéti összeget nem
zéseknek megfelelõ okiratba foglalt
veszi fel és errõl írásban nyilatkozatot
meghatalmazás bemutatása, illetve antesz. Ez esetben és a nyertes visszalépénak átadása,
se esetén a második legjobb ajánlattevõ
 igazolás bemutatása arról, hogy az árnyeri el az ingatlan vételi jogát ezzel
verezõ az árverési letétet a kitûzött árvenyertessé válva.
rés idõpontját megelõzõen (2009. március 18. 16.00 óráig) készpénzben be- Az árverés eredménytelen, ha
fizette az Árvereztetõ pénztárába, illetve  az árverezõk nem tettek érvényes vételi
annak számlájára (2009. március 18.
ajánlatot,
16.00 óráig) átutalta;
 ha az Árverezõ azt az árverés bármely
 gazdasági társaság nevében történõ
szakaszában akár indokolás nélkül is
részvétel esetén 30 napnál nem régebbi
eredménytelennek nyilvánítja;
cégkivonat vagy a bejegyeztetés folya-  a nyertes ajánlattevõ visszalépése esematba tételét igazoló cégeljárási igazotében, amennyiben nincs soron követlás, valamint hatályos aláírási címpélkezõ helyezett, vagy a soron következõ
dány eredetiben történõ bemutatása és
helyezett az Önkormányzattal nem köt
fénymásolatban történõ átadása,
szerzõdést.
 az árverezõ írásbeli nyilatkozata arról,
hogy nincs köztartozása (adó, vám, tár- Az árverési felhívásban nem részletezett
sadalombiztosítási járulék és egyéb az kérdésekben Budapest Fõváros XVII. keállamháztartás alrendszereivel szemben rület Rákosmente Önkormányzatának az
fennálló fizetési kötelezettsége).
önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló,
Egyéb feltételek:
többször módosított 52/2004. (X.27.)
 A letétbe helyezett összegek - a nyertes rendelete az irányadó.
kivételével - az árverezõk részére a licitálás befejezését követõ 5 munkanapon Az árverési eljárással kapcsolatban felvilábelül a megadott bankszámlaszámra gosítás a Budapest Fõváros XVII. kerület
visszautalásra kerülnek.
Rákosmente Önkormányzata honlapján (
 Az árverési letét a vételárba beszámít.
www.rakosmente.hu) , a Polgármesteri Hi Az Önkormányzat az árverés nyertesével vatal Vagyonkezelõi Irodáján személyesen,
30 napon belül szerzõdést köt. Az árve- vagy telefonon a (06-1)253-3324, vagy a
rés nyertese köteles a vételárat a szer- (06-1)253-0753 számon kérhetõ. (cím:
zõdés megkötését követõ 8 munkana- 1173 Budapest, Pesti út 165.,323.szoba)

Hírhozó
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BUDAPEST FÕVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA
NYILVÁNOS, KÉTFORDULÓS VERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁST HIRDET
a tulajdonát képezõ 130144 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest XVII. kerület
VIII. utca 2. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában
Az ingatlan címe:
Helyrajzi száma:
Megnevezése:
Övezeti besorolása
Földterület nagysága
Felépítmény hasznos alapterülete(pincével együtt)
Az ingatlan tulajdonosa:
Tulajdoni hányad:
Az ingatlan közmû ellátottsága
Az ingatlan per-, teher-, és igénymentesség korlátozása
Az ingatlan nettó forgalmi értéke
A pályázati dokumentáció megvásárlása az
eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át, és nem
tehetõ közzé.
A részletes tájékoztató átvehetõ Budapest
Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelõi Irodáján (1173 Budapest, Pesti út 165.
III. emelet 322. szoba), 2009. január 5. és
2009. február 16. között ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 13:00-17:00, szerda: 8:00-16:00,
péntek: 8:00-11:00).

Budapest XVII. kerület, VIII. utca 2.
130144
kivett iskola
I-XVII-04
1078 m2
481,23 m2569,44 m2
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
(1173 Budapest, Pesti út 165.)
1/1
összközmûves
nincs
89.500.000,- Ft

A pályázati dokumentáció beszerzésének
határideje: 2009. február 16.

Hivatalának pénztárába (1173 Budapest,
Pesti út 165. II. emelet 219.) ügyfélfogadási
idõben (hétfõ: 13:00-17:00, szerda: 8:00A pályázati dokumentáció ára:
16:00, péntek: 8:00-11:00) vagy az Önkor20.000,- Ft + Áfa
mányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11784009-15517007 számú bankszámlaA pályázati dokumentáció rendelkezésre bo- számára történõ átutalással lehet befizetni.
csátásának módja: A pályázati dokumentáció
térítési díjért vehetõ át a térítési díj befizetéÉrdeklõdni és a pályázattal kapcsolatos
sét igazoló igazolás bemutatása ellenében. A
további információt beszerezni a fenti
térítési díjat Budapest Fõváros XVII. kerület
címen, valamint a 06-1-253-3379
Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri és a 06-1-253-3414 telefonszámokon lehet.

TÁJÉKOZTATÓ
A LEENDÕ ELSÕ OSZTÁLYOSOK ISKOLÁBA
JELENTKEZÉSÉNEK MÓDJÁRÓL
Tisztelt Szülõk, Gondviselõk!
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata az 1/2009 (I.26.) rendeletében szabályozta az általános iskolai jelentkezések rendjét, valamint meghatározta az önkormányzati fenntartású általános iskolák felvételi körzeteit. Az önkormányzat - a jogszabályok
adta keretek között - minden tõle telhetõt
megtesz azért, hogy a szülõk szabad iskolaválasztási jogát minél szélesebb körben biztosítsa, s azért is, hogy a XVII. kerület általános iskoláiban folyó speciális képzésekbõl adódó
sokszínûség megmaradhasson, e téren is választási lehetõséget biztosítva a szülõknek és a
gyermekeknek.
A rendelet lényege, hogy minden általános iskolánk felvételi körzete a XVII. kerület közigazgatási területe. A szabályozás minden általános iskola esetében rögzíthet egy-egy (az Újlak utcai iskola esetében három) speciális képzést (emelt szint, tagozat) nyújtó osztályt. Az
intézmény a jelentkezések során a nem speciális képzést nyújtó osztálya(i) tekintetében köteles elõnyben részesíteni az iskola szûkebb (a
szabályozásban a korábbi vonzáskörzetek
alapján meghatározott) környezetében lakóhellyel (annak hiányában tartózkodási hellyel)

rendelkezõ gyermekeket, míg a speciális képzést nyújtó osztályokba jelentkezõk esetében
ez a kötelezettsége nem áll fenn, itt a XVII. kerület bármely részébõl jelentkezõ gyermekek
egyenlõ elbírálás alá esnek. A rendelet szerint
a XVII. kerület nem egyetlen felvételi (beiskolázási) körzet, hanem tíz (egymást teljes mértékben átfedõ), egy-egy iskolához rendelt körzet, az említett megkötésekkel.
A törvény értelmében a tanulói jogviszony a
jelentkezés alapján történõ felvétel útján keletkezik, és a beíratás napján jön létre. Ebbõl egyértelmûen következik, hogy a jelentkezés és az
iskolai beíratás nem ugyanazt jelenti.
A jelentkezésre a beíratás tervezett idõpontja
elõtt 8 héttel kerül sor. A jelentkezés írásban történik, az említett önkormányzati rendelet mellékletét képezõ formanyomtatványon. Egy tanuló legfeljebb három intézményt jelölhet meg,
e tekintetben külön veendõ számításba egy-egy
iskola speciális képzést nyújtó osztálya, illetve a
többi osztálya (a sorrend egyben prioritást is jelent). A jelentkezést ahhoz az intézményhez kell
benyújtani személyesen, amelyet a jelentkezõ
elsõ helyen jelölt meg. A jelentkezéskor a gyermek lakcímkártyáját is be kell mutatni. A jelentkezések benyújtásához egy hét áll rendelkezésre: 2009. február 23-27. között.
A jelentkezéshez szükséges lap 2009. február
1-jétõl valamennyi óvodában, általános iskolá-

ban, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján és a kihelyezett Ügyfélszolgálati Irodákon beszerezhetõ, illetve az Önkormányzat
honlapjáról, a www.rakosmente.hu címrõl letölthetõ.
Az intézményvezetõk a jelentkezések alapján
a felvételrõl csak azt követõen hoznak írásba
foglalt döntést, hogy a fenntartó, valamint az
összes intézmény képviselõje részvételével
megtartandó koordinációs értekezlet javaslatot tett valamennyi XVII. kerületi illetõségû
jelentkezõ felvételére. E koordinációs értekezletet a jelentkezések leadására nyitva álló
határidõ leteltét követõ 6. vagy 7. munkanapon kell megtartani, majd ezt követõen az intézményvezetõk 4 munkanapon belül meghozzák döntéseiket valamennyi jelentkezõ jelentkezését illetõen, és az írásba foglalt döntéseket postai úton kézbesítik az érintetteknek. Ugyanakkor minden intézmény köteles
lehetõvé tenni, hogy az írásba foglalt döntést
az érintett személyesen is átvehesse, e lehetõségrõl a jelentkezés benyújtásakor adnak
tájékoztatást.
Ezt követõen a felvételrõl hozott jogerõs döntés alapján a Budapest Fõváros Önkormányzata Fõjegyzõje által plakátokon is kihirdetett
idõpontokban történhet meg a gyermekek beíratása.
Budapest, 2009. január 26.

2009. FEBRUÁR 5.
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FELHÍVÁS
ELISMERÕ CÍM ADOMÁNYOZÁSA
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselõ-testülete elismerõ címeket alapított a különbözõ városrészekhez kapcsolódóan. A díjazottakra az elõzõ évek hagyományainak megfelelõen 2009. február 27-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. Évente legfeljebb
kettõ, élõ vagy elhunyt magyar vagy külföldi
állampolgárnak adományozható a díj.

selõ-testület döntése elõtt az Oktatási és
Kulturális Bizottság, valamint egy az erre a
célra létrehozandó kollégium véleményezi,
amelynek tagjai között lehetnek polgárok által jelölt személyek is.

Az elismerõ címre és a kollégiumi tagságra
javaslatot tehet - saját városrészét illetõen bármely rákoscsabai, rákoscsaba-újtelepi,
Az adományozásra ünnepélyes keretek kö- rákoskerti, rákoskeresztúri, rákosligeti, valazött kerül sor, az elismerésben részesülõ mint rákoshegyi polgár.
személy oklevelet, pénzjutalmat és mûvészi
kivitelezésû bronz emlékérmet kap.
A 2009. évi városrészi díjakra vonatkozó jaAz elismerésre történt jelöléseket a képvi- vaslatokat levélben postai úton (Mûvelõdési

Csoport 1173 Budapest, Pesti út 165.) 2009.
február 27-ig lehet megtenni, a javaslaton
kérjük feltüntetni, hogy melyik díjra teszi
meg javaslatát (tehát a pontos díj megjelölésével pl.: „Rákoscsabáért díj”).
(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.)

FELHÍVÁS
JAVASLATOT VÁRNAK A „XVII. KERÜLET SPORTJÁÉRT VÉGZETT KIMAGASLÓ TEVÉKENYSÉGÉRT” DÍJAZOTTRA
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselõ-testülete a „XVII. kerület sportjáért kimagasló
tevékenységért” díjat alapított.
A díjazottra 2009. február 28-ig várják
a kerületben élõk javaslatait.
Az önkormányzat a „XVII. kerület sportjáért
végzett kimagasló tevékenységért” díj adományozásával kifejezi elismerését azon személyek vagy szervezetek iránt, akik a sport
terén nyújtott kiemelkedõ tevékenységükkel
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente
hírnevét öregbítik.
A díj azoknak a személyeknek vagy szervezeteknek adományozható, akik Budapest
XVII. kerületében laknak vagy bejegyzett
székhellyel rendelkeznek, illetve tevékenykednek és kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak (versenysport, az ifjúsági és diáksport és

annak szervezése, a kerületi testnevelési és sára vonatkozó javaslatokat levélben (Polgársportmozgalom terén).
mesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Irodája részére címezve 1173 Budapest, Pesti út 165.
A díj átadására ünnepélyes keretek között postai úton, vagy személyesen lehet leadni)
kerül sor, minden év júniusának elsõ szom- 2009. február 28-ig lehet megtenni, a javasbati napján. Az elismerésben részesülõ sze- laton kérjük feltüntetni a „XVII. kerület sportmély emlékplakettet, díszoklevelet és pénz- jáért végzett kimagasló tevékenységért” díj.
jutalmat kap.
szükséges adatok: javasolt személy neve, szüAz elismerésre történt jelöléseket a képvi- letési helye, ideje, munkahelye, beosztása, lakselõ-testület döntése elõtt az Ifjúsági és címe, telefonszáma, a javaslat részletes indokSport Bizottság március 15-ig véleményezi. lása: minimum 10, maximum 20 gépelt sor.
Díjazott személyekre vagy szervezetekre javaslatot a XVII. kerület Rákosmente lakosai tehetnek. Amennyiben a javasolt személy már csak
posztumusz kaphatja meg a díjat, abban az
A 2009. évi „XVII. kerület sportjáért végzett esetben kérjük annak a személynek az utolérkimagasló tevékenységért” díj adományozá- hetõségét is, aki átveszi a részére odaítélt díjat.

FELHÍVÁS
„Élen a tanulásban, élen a sportban” díj
adományozására
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának
képviselõ-testülete
1998-ban „Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat alapított a tanulmányi munkában
és sportolásban elért kimagasló eredmények 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 Rákosmente 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.

Hírhozó
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Pál-napi búcsú a Madárdombon
Gazdag programmal emlékeztek a pálfordulásra

A Bartók Béla Gyermekkórus is énekelt a templomban

# KILI TAMÁS
nyolc évvel ezelõtt felszentelt
madárdombi Szent Pál
Római
Katolikus
Templom névadójára, a
damaszkuszi utat megjárt Saulra (Szent Pál)
emlékezve a Keresztúri
Családhittanos Közösség szervezésében idén
ötödik alkalommal rendeztek búcsút a templomban január 24-én.
A pálfordulásra emlékezõ napon évrõl évre mindig más, változatos, de a vallással
kapcsolatos kulturális
programmal várják a
hívõket. Ezúttal is zsúfolásig megtelt a temp-

A



lom olyannyira, hogy
hiába a sok pótszék,
még állóhely is alig
akadt. Elsõként a
Szent Pál évre kiírt pályázat díjnyertes videofilmjét
vetítették,
amelyet az egyházközösség két tagja, ifj.
Kozma János és Péter
készített. Szvorák Katalin Liszt-, Kodály-díjas, Bartók Béla-emlékdíjas
népdalénekes
népzenei ihletésû egyházzenével lépett a közönség elé, közremûködött Andrejszki Judit
orgonán és Bolya Mátyás fúvós hangszereken. Igazi csemege
volt Simon András grafikusmûvész diaképes

bemutatója, amelyen a
mûvész saját grafikáit,
meditációs zene kíséretében mutatta be.
A kulturális program
utolsó produkciójaként
a Mária álma és a Szent
Pál évre kiírt pályázat
nyertes zenemûve, a
Szeretet
Himnusza
csendült fel a remek
akusztikájú templom
falai között, mindkét
zenedarabot Gyarmati
Károly, a Bartók Béla
Zeneiskola zongoratanára komponálta. A zeneszerzõ zongorajátéka mellett közremûködött a XVII. kerületi
Bartók Béla Gyermekkórus Décsi Magdolna
vezényletével, szop-

LIGET ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Rákosliget, Mátka u. 3. (Vegyimûveknél)

Kutyák, cicák, haszonállatok
teljes körû ellátása, ambuláns rendelés.
Mûtétek: cicák, kutyák speciális ivartalanítása,
baleseti sebészet. Immunizálási programok,
védõoltások veszettség ellen is.
Új szolgáltatás:
ultrahangos fogkõ-eltávolítás.
Rendelési idõ:
Hétfõ-péntek 17-19-ig, szombat 8-10-ig
Telefon:
258-0442

D

(üzenetrögzítõ éjjel-nappal)

ránt énekelt Baranyi
Krisztina.
Mûsor után az ünnepi szentmisét Gável
Henrik atya celebrálta,
majd finom házi sütemények fogyasztása
mellett ismerkedtek,
beszélgettek a kerület
minden részébõl érkezett hittestvérek és ismerõseik.
Szent Pál napját január 25-én ünnepli a
keresztény egyház Saul
megtérésére emlékezve, aki elõtte állhatatosan harcolt a keresztények ellen. Damaszkuszba indult, hogy az
Úr tanítványait elfogja
és Jeruzsálembe hurcolja, ám az úton vakí-

GALLYAZÁS,
FAKIVÁGÁS,
SZIKLAKERT−,,
PARKÉPÍTÉS,
FÜVESÍTÉS

a gondja???

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

c

Gerendõ Géza
kertésztechnikus

1171 Budapest,
Rákoscsaba utca 20.

Szopránt énekelt
Baranyi Krisztina

tó 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.

PÉCEL
CSENDES HELYÉN,
az M0 autóúthoz, BKV
buszhoz,vasúthoz közel
500 m2-nyi irodaház részben
vagy egészben bérbe adó!
Sokféle kialakítási lehetõség!
Nagy telek, parkoló, garázsok!
Ár 1.800.-Ft/m2

ÉRDEKLÕDNI:
06-28-452-856
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Jótékonyan farsangoltak
Az Újlakban Ungár Anikó aratta a legnagyobb sikert
# SZAKÁCS ZSUZSA
egkezdõdött a
farsangi szezon,
az Újlak Utcai Általános Iskola is családi jótékonysági bállal ünnepelte negyed évszázados születésnapját január 31-én. A jelmezverseny fõleg az alsós
korosztály
körében
aratott nagy sikert, láthatóan közülük öltöztek be a legtöbben, itt

M

rohangált Pókember,
Zorró, Ludas Matyi,
de láthattunk kéz a
kézben ballagó piros,
illetve sárga kartonpapírból készült ketchupot és mustárt.
Megnyitó beszédében Riz Levente polgármester köszöntötte a
huszonöt éve fennálló
iskolát. Ma már elmondható, hogy az eltelt negyed évszázad
alatt legalább egy tele-

pülésnyi gyerek nõtt
fel az itt tanítók lelkiismeretes munkájának
köszönhetõen.
A farsangi bál nyitótáncát a vonZArt táncstúdió táncosai mutatták be.
Sarkadi Nagy Adrien
igazgatóval és Varga
Lászlóné Eta szülõi fõrendezõvel beszélgetve
megtudtuk, nem csak
az ünneplés, a farsangolás a cél, hanem hogy
az este folyamán befolyt
összegbõl szépíteni tudják majd tavasszal az iskola környezetét.
Természetesen volt
jelmezverseny, tombola, sulidisco, Stróbel Dóra rajzfilmslágereket énekelt, de a legnagyobb sikere kétségtelen Ungár Anikó bûvész
mûsorának volt.
FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

15

Ovis olimpikonok
a Zrínyiben

# SZAKÁCS ZSUZSA
Zrínyi általános
iskola idén is
megrendezte az Oviolimpiát január 31-én. A
tornateremben
már
reggel kilenckor mozdulni sem lehetett a
sok szülõtõl, testvértõl,
akik mind kíváncsiak
voltak, hogy ki a legügyesebb a fókajárásban, nyusziugrásban,

A

cicajárásban, labdagurításban, vagy a százlábú száguldozásában.
Senki nem ment haza
üres kézzel, minden
résztvevõt emléklappal
jutalmaztak. Idén az elsõ helyet a Napsugár
óvoda nagycsoportosai
érdemelték ki, amihez
Fohsz Tivadar alpolgármester és Piláth Károly
képviselõ gratulált az
ovis olimpikonoknak.

Hírhozó

O K TA T Á S

16

„Biztonságos”
programok
a Kossuthban
# PETROV ÉVA
Kossuth Lajos Általános Iskola eddig is sokat vállalt annak érdekében, hogy
tartalmas elfoglaltságot
kínáljon a tanulóknak a
szabadidõ hasznos eltöltéséhez.
Az iskola 2006-ban
csatlakozott a „Biztonságos Iskolák” mozgalmához. A fõvárosi önkormányzat már a 2006os tanévtõl kezdve pályázati támogatást nyújt
az intézménynek.
Ezek a pályázati
programok mindig valamilyen téma kijelölését és megvalósítását
célozták. Erre a tanévre
nyert pályázati programukat a közlekedésbiztonsággal kapcsolatban állította össze az
iskola. Ebben többek
között szerepel a diákok közlekedésbiztonsági képzése is. A kerékpáros elméleti és
gyakorlati oktatás után
a tanulók eredményes
vizsgát tesznek, ezután
kerékpáros
igazolványt kapnak.
Az iskola szervezett
még kerékpáros túrát,
szabadidõs rendezvényeket, pl. a Közlekedési Múzeumba is ellátogattak. A gyakorlati
munka a szabadidõ
hasznos eltöltésével is
összekapcsolódik. Erre
a tanévre csillagászati
tudományos diákkört
tervezett az intézmény.
A támogatásból napórát, csillagvizsgáló távcsövet vásárolt. A kiscsillagász program keretén belül eljutnak a
planetáriumi foglalkozásokra, illetve az Uránia Csillagvizsgálóba is.
A szabadidõs tevékenységek között közkedvelt a fõzés és a kézmûves-foglalkozás is.

A

Reménységgel a jövõ felé
Torz a hazai oktatásügy követelményrendszere
A sajátos nevelési igényû gyermekek szüleinek tájékoztatására rendeztek konferenciát a Vigyázó
Sándor Mûvelõdési Házban január 29-én, ahol a sérült és az ép
gyermekek integrált nevelésével,
oktatásával kapcsolatos kérdések
is szóba kerültek. A szülõk, pedagógusok elõtt megtartott konfe-

rencián részt vett Varjúné Fekete
Ildikó, az önkormányzat Oktatási,
Mûvelõdési és Sport Irodájának
vezetõje, Bátorné Pálloki Zita, a
Pedagógiai Szakszolgáltató Központ igazgatója, Károly Sára pszichológus és Kalocsainé Kokovai
Erzsébet, a Móra Ferenc Általános
Iskola igazgatója.

Varjúné Fekete Ildikó, Kalocsainé Kokovai Erzsébet, Károly Sára és Bátorné Pálloki Zita

# KILI TAMÁS
elenleg kerületünk
legtöbb óvodája és iskolája ki van jelölve sajátos nevelési igényû
mozgássérült fogadására. A Kuckó, a Mákvirág és a Micimackó óvoda emellett a többi sérülési típusba tartozó gyereket is kész fogadni.
Az iskolák közül a legtöbb felvállalja a mozgássérült, és néhány az
érzékszervi sérülteket, a
Diadal úti és a Jókai
Mór Általános Iskola az
organikus okra visszavezethetõ, súlyosabb
rendellenességgel küzdõ tanulók nevelésétoktatását is. Az integrációra, együttnevelésre
vállalkozó iskolák a
Móra Ferenc Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménytõl,
illetve testi és érzékszervi sérült gyerekek esetében az országos hatáskörû EGYMI-tõl kaphatnak segítséget.
A Móra Ferenc Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
„Reménységgel a jövõ

J

felé” címû bemutatkozó
kiadványában
jelzi,
hogy az integráció
együttnevelést jelent,
amely a különleges igények figyelembe vételét, a sérült gyermek beilleszkedésének, tanulásának messzemenõ segítését foglalja magába.
Ezt a tevékenységet kívánja az iskola a kerületben támogatni. A sajátos nevelési igényû
gyerek fejlõdésében hatalmas segítséget jelent,
ha együtt nevelõdik
egészséges társaival.
Fejlõdik alkalmazkodó
képessége, magasabb
szocializációs szintre
juthat el, és megtanulhatja, hogy nem szabad
feladni, vállalnia kell a
küzdelmet. Az integrált
nevelés másik elõnye,
hogy az ép gyerekekben egész életükre kiható emberi értékek jelenhetnek meg: empátia,
tolerancia, segítõkészség. Belsõleg gazdagabbá válnak azzal, hogy
képesek elfogadni és segíteni sérült társaikat,
ugyanakkor nem szabad elfeledkezni a hát-

rányokról sem. A sajátos nevelési igényû gyerek szembesül azzal,
hogy õ más, mint a többi, az ép gyerek számára pedig a sérültség látványa lehet probléma.
Az
együttneveléssel
kapcsolatos döntések
meghozatala
elõtt
mindezt mérlegelni, és
a
szakvéleményben
rögzíteni kell.
Varjúné Fekete Ildikó,
az önkormányzat ezirányú feladatairól, Bátorné Pálloki Zita pedig a
Pedagógiai Szakszolgáltató Központ munkájáról adott részletes
tájékoztatót. Károly Sára
a pszichológus szemével vizsgálta az integrált
nevelést, oktatást, különös tekintettel a pszichológus, nem különben a szülõk felelõsségére. Megállapította,
hogy az alapprobléma
ugyanaz, mint harminc
évvel ezelõtt, csak most
nagyobb és erõsebb. Ma
sincs lényegesen több
problémás gyerek, mint
évtizedekkel
ezelõtt
volt, inkább jellegében
tapasztalhatunk jelen-

tõs változásokat. Nem
az idegrendszeri fejlõdési rendellenességek
állnak elsõsorban a háttérben, inkább a környezet és a család befolyása dominál. Óriási
probléma, hogy a szülõk elfelejtették a gyermekük lelkéhez vezetõ
kommunikációs kódot.
Sajnos õszintén meg
kell mondani – hangsúlyozta a pszichológus,
olykor a szakemberek
sem ismerik fel, melyek
azok az életkori sajátosságok, amire feltétlen figyelemmel kell lenni.
Nem mindegy, és külön
hangsúlyt kell fektetni
arra, milyen módon közöljük a szülõvel, hogy
a gyermeke nem iskolaérett, vagy egyéb gondokkal küszködik. Sokszor elõfordul, hogy az
értékelésben minden
szerepel, csak épp a
gyermek egésze hiányzik belõle, pedig a szakembereknek az lenne a
feladata, hogy a gyermek teljes személyiségét észrevegyék és átmentsék. A magyar oktatásügy komoly hiányossága, hogy a követelményrendszer teljesen eltorzult. A pedagógus azt nézi, mit nem
tud a gyerek, nem pedig azt, hogy mit tud, és
ehhez venné hozzá a hiányosságokat. Végezetül Károly Sára a szülõknek azt tanácsolja,
hogy fogadják el a szakvéleményt, ne szaladgáljanak a gyerekkel
egyik tanácsadótól a
másikig. És ami még ennél is fontosabb, hogy
ne írassák át gyermeküket másik intézménybe,
mert ahányszor ezt
megteszik, annyi szöget
vernek be a saját gyermekükbe, ami gyógyítható ugyan, de a heg
örökre megmarad.

O K TA T Á S
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Várják a leendõ elsõsöket
Iskolanyitogató a Jókaiban

Nyílt nap az Újlakban

Február 3-tól, kedd délutánonként 15 órai kezdettel a Jókai
Mór Általános Iskola a leendõ elsõ osztályosoknak Iskolanyitogató foglalkozásokat szervez.
Az iskolaválasztás döntésében próbálnak segítséget nyújtani a szülõknek, ezért színes programokkal várják a kisgyermekeket. A délutánok során mesedramatizálás, kézmûves,
testnevelés, angol, német, informatika játékos foglalkozások
váltják majd egymást.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várnak!

Együtt az iskolába!
A Laborcz Ferenc Általános Iskola szeretettel várja leendõ
kisdiákjait és szüleit az Ovi-Suli ismerkedõ foglalkozásaira. A
program keretében családias környezetben a gyermekek a
leendõ tanító nénikkel játékos formában barátkozhatnak a
szeptemberben rájuk váró feladatokkal. Az érdeklõdõ szülõk
tájékoztatást kapnak az intézményrõl, betekintést nyerhetnek
a nyílt foglalkozásokba, hogy hogyan fogadja gyermekük az
új kihívásokat.
Idõpontok: február 10., 17., 24., március 3. 16.30-17.00 óráig
az Akácvirág u. 36. sz. alatt lévõ épületünkben.
Az Ovi-Suli rendezvénysorozatot rajzversennyel zárul. A
díjnyertes munkák alkotóit a Vigyázó Sándor Mûvelõdési
Házban köszöntik az áprilisban megrendezésre kerülõ
Laborcz-napi rajzkiállításon.
Az idõ gyorsan repül. A legnagyobb óvodásokból
hamarosan a legkisebb iskolások lesznek. Szülõk és gyermekek egyaránt izgalommal és várakozással készülnek
erre az idõszakra. Lépjünk be együtt, biztonsággal az iskolakapun!

Február 19-én, csütörtökön megnyitjuk iskolánk kapuit. Várjuk a leendõ és az itt tanuló tanítványaink szüleit, hozzátartozóit. Szeretettel látunk minden érdeklõdõt a délelõtti nyílt
órákon, a délutáni nyelvi foglalkozásokon, és szülõi fórumon.
Program:
Délelõtt 8.00-11.00 nyílt órák alsó és felsõ tagozaton
Délután 15.30-16.30 nyílt ovis-elõkészítõ németes foglalkozások az elõkészítõn részt vevõ gyerekek szülei, hozzátartozói számára.
17.00 Szülõi fórum a 2009/2010. tanévben induló elsõ osztályokról
A
részletes
programról
az
iskola
honlapján
(http://ujlak.sulinet.hu), illetve az iskolában és az óvodákban kihelyezett szóróanyagokon tájékozódhatnak.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Iskolakóstoló a Zrínyiben
Február 10. 9.00 Testnevelés óra az 1. c osztályban (tornaterem)
Február 18. 9.00 Angol óra az 1. a osztályban (nagyépület),
10.00 Hagyományõrzés az 1. b osztályban (kisépület)
Március 6. 14.00 Szabadidõs tevékenységek a tavaszvárás
jegyében (kisépület)
Március 11. 8.00 Tanítási óra a 4. b osztályban (nagyépület)
- Tanít: Dassiné Csordás Katalin, 9.00 Tanítási óra a 4. c osztályban (nagyépület) - Tanít. Marosi Józsefné, 10.00 Tanítási óra a
4. a osztályban (kisépület) Tanít: Mihály Krisztina
Március 12. 14.00Az elsõ iskolára hangoló foglalkozás (kisépület). Érdeklõdés és jelentkezés: 257-34-22 Markóné Tátrai
Katalin.

Kazinczy-verseny a Laborczban
# MUNKATÁRSUNKTÓL

Komplex megmérettetés
# MUNKATÁRSUNKTÓL

anuár 29-én a Laborcz Ferenc Általános Iskolában 39 diák
részvételével rendezték
meg a kerület hagyományos „Szép Magyar
Beszéd” versenyét. A
kerületi
pedagógiai
központ által szervezett
vetélkedõ résztvevõinek egy kötelezõ és egy
szabadon
választott
szöveget kellett felolvasniuk.
A versenyzõk teljesítményének értékelésekor
a zsûri a szövegértést,

J

z Apáczai Csere
János Tehetségkutató Komplex Természettudományi Tanulmányi Versenyen Rákosmente két iskolája is
az elsõ három helyezett
között végzett. A Gregor József Általános Is2. Schaller Eszter (Balas- kola diákjai – Pesthy
si), 3. Blazsek Martin Sándor és Braun Ádám 8.
(Pál Apostol). 7-8. évfolyam: 1. Barabás Anna
A Betlehem Óvodába történõ beiratkozás idõpontja:
Lili (Balassi), 2. Énekes
2009. március 30. hétfõ – április 03. péntek.
Anna Katalin (Pál AposÉrdeklõdni a 258-9787-es telefonszámon lehet.
tol), 3. Demeter Dominika (Gregor).

A

szöveghûséget, hangvételt, hangképzést, hangsúlyozást, szünettartást,
természetes beszédet
vette figyelembe.
A verseny gyõztesei:
5-6. évfolyam: 1. D.
Nagy Daniella (Balassi),

HIRDETÉSFELVÉTEL
A

-BA
A HOME(centernél

osztályos,
valamint
Zichy Gergely 7. osztályos tanulók – elsõ helyezést értek el a tehetségkutató versenyen.
A gyerekek elõször a
verseny házi fordulóján
vettek részt, amirõl három diák jutott tovább.
A verseny második
etapja már csapatban
zajlott. Ezt az Apáczai
Kiadónál tartották.

K U LT Ú R A
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Wass Albertre
emlékeznek
# MUNKATÁRSUNKTÓL
ebruár 15-én elsõ alkalommal emlékeznek Wass Albert halálának évfordulójára az író
rákoskerti szobránál. A
rákoskerti képviselõk
felkérésére a Rákoskerti
Mûvelõdési Ház szervez megemlékezést és
irodalmi estet.
Dr. Fenke Ferenc, Fohsz
Tivadar és Hatvani Zoltán képviselõk szeretnének hagyományt teremteni, és minden évben
várják majd ide a megemlékezõket egy szál
virággal.
A
megemlékezés
14.30-kor kezdõdik a
Wass Albert-szobornál,
ahol Simó József, a Czegei Wass Albert Alapítvány magyarországi elnöke mond beszédet. 16

F

Hírhozó

Mozart: A színigazgató
Egyfelvonásos vígopera a Bartók Zeneházban

Január utolsó szerdájának kora délutánján
telt ház fogadta A
színigazgató címû vígopera megszólaltatóit
a Rákoshegyi Bartók
Zeneházban. A Gregor
József iskola Ezüstbérletes kisdiákjai remek hangulatú elõadásnak
lehettek
könnyen befogadható a
órától a Rákoskerti Mû- szem- és fültanúi.
gyermekek számára is.
velõdési Házban irodalA történetben két vetélmi estet tartanak az író # HORVÁTH TIBOR
kedõ primadonna küzmûveibõl Bartha József, a
s z í n i g a z g a t ó t delmét láthatjuk. MindCzegei Wass Albert
1786-ban mutatták két szopránnak (Fodor
Alapítvány erdélyi elnökének bevezetõjével. be. A darabot II. József Bea és Cecília Lloyd) a
16.10-kor „A bujdosó rendelte meg Mozarttól legmagasabb énektechimája” címmel kezdõ- a schönbrunni ünnep- nikával kell rendelkezdik Réti Árpád színmû- ség bemutatójára. A mû nie, hogy kiénekelhesvész mûsora. 17.30-kor nem az ifjúság számára sék a nyaktörõ énekszó„Együtt erõ vagyunk, íródott, nem meseope- lamokat. A magas C-k
szerteszét gyöngeség” ra, de rendkívül játékos sûrû megszólaltatása
címmel Simó József iro- hangulatú, kevéssze- miatt a második szopdalmi összeállítása vár- replõs cselekménye szó- rán is primadonnaként
rakoztató,
egyszerû, funkcionál. A színigazja az érdeklõdõket.

A

gató prózai színész is lehet (Mucsi Sándor), a darabot, amelyben sok zenei idézet fellelhetõ a
Szöktetés a szerájból címû operából, Mozartbetétáriákkal
szokás
gazdagítani. A Bartók
Zeneház mûvészeti vezetõje, Bokor Jutta saját
kellékekkel, díszlettel és
jelmezzel színesítette az
elõadást, amelynek nyitánya alatt egy-két gyerkõcöt is felöltöztettek
díszes ruhába.

2009. FEBRUÁR 5.
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Rajzpályázati felhívás!

Vox Nova lemezbemutató

egjelent a Vox zata támogatta. FebruNova énekegyüt- ár 22-én, 19 órakor letes Vox Prima címû mezbemutató
konSzemélyesen, a pályázat kiírójának telep- CD-lemeze. Az albu- certet tartanak a rákosmon az együttes reper- ligeti Magyarok Nagyhelyén, vagy
Elektromos levélben mesebaranta@free- toárjának jellegzetes asszonya római katolidarabjai hallhatók. A kus templomban. Kömail.hu (itt is cím, mese stb.)
lemez megjelenését Rá- szöntõt Riz Levente polA pályázat díjazása korcsoportonként:
Az elsõ három helyezett pólót kap aján- kosmente Önkormány- gármester mond.
dékba, és meghívjuk egy barantás hétvégi táborozásra, ahol jurtában alhat, részt
vehet a foglalkozásainkon (íj, kard, bot,
tánc, ének, játék, tábortûz, stb.)
Lehetõségeinkhez mérten különdíjak is
lesznek, valamint kiállítást is tervezünk.
Ez ügyben minden támogatást, felajánlást szívesen fogadunk!
A pályázat, és az eredmény nyomon követhetõ a http://mhsebaranta.gportal.hu/gindex.php?pg=29351171 honlapon keresztül, ahol szavazni is lehet az
alkotásokra. A díjazottakat értesítjük.
A pályázó, a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy mûvét szabadon felhasználhassuk. A beküldött alkotásokat
nem áll módunkban visszaküldeni.
A pályázat kiírója Magyar Harcos Sport Együttmûködõ partnereit vendégelte meg a Csekovszky Árpád Mûvelõdési Ház január 24-én. A bálon Kostyava BeatEgyesület Baranta Szakosztálya
rix és Papp Krisztián nyitótánca után mindenki kedvére
1171 Budapest Temetõ utca 22.
Szervezõ: Koska György mulathatott, a talp alá valót a Party Dance zenekar húzta.

A magyar népmese és mondakincsünkbõl merítve
Nem titkolt célunk, hogy a magyar édesanyák, édesapák gyermekei, elsõsorban
a magyar népmesékkel, mondákkal, regékkel ismerkedjenek meg. A magyar
néplelket tükrözõ, szép magyar anyanyelvünkön, magyar népmesékkel ringassák álomba gyermekeiket.
Szeretnénk, ha a pályázók életre keltenék
az álmaikban, képzeletükben felsejlõ képeket, kedvenc meséik hõseit, szereplõit.
A pályázaton bárki részt vehet. A résztvevõket három korcsoportba soroljuk.
Gyermek: 10 éves korig (apród)
Ifjúsági: 17 éves korig (kese)
Felnõtt: 17 év felett (öskü)
Pályázni (legfeljebb 3db) bármilyen
(rajz,vagy festék) technikával, A/4-es
rajzlapra készített alkotással lehet.
A rajzlap hátoldalára kérjük ráírni:
a mû címét, melyik mesébõl, mondából
mit, kit ábrázol, az alkotó nevét, lakcímét, elérhetõségét.
Ha iskola, vagy csoport pályázik, akkor
annak a nevét, felkészítõ tanárát is.
Beküldési határidõ: 2009. március 15.
Postai úton: MHSE Baranta Rajzpályázat
1171 Budapest Temetõ utca 22.
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Báloztak a Csekóban

Gépjármûvek forgalomból
történõ végleges kivonása,
BONTÁSI ÁTVÉTELI
IGAZOLÁS kiadása
teljes körû helyszíni ügyintézéssel
Tel.: 06-20-921-3874

LEÁNYFALUN 909 m

2
telken,
218 m2-es, kétszintes, beépíthetõ
padlásterû, négyszobás 70 százalékosan elkészült, örökpanorámás ház,
50 m2-es garázzsal, kerti faházzal eladó. Ár: 30 millió forint.

Érd.: 06-330-2
209-77874

Budapest XVII. kerületi
munkahelyre felveszünk
jármû-átalakításban jártas lakatos
és autóvillamossági szerelõt.
Telefon: 258-3585

CORVIN MÛVELÕDÉSI HÁZ

1165 Bp. Hunyadvár u. 43/B. Tel: 401-3060 Fax: 401-3068
E-mail: info@corvin16.hu, http://www.corvin16.hu
Február 22. vasárnap 16 óra
SZERETLEK, FAUST
Színjáték Mindszenty József és Jávor Pál életérõl
Szereposztás: Lux Ádám, Kautzky Armand, Fazekas Zsuzsa, Fazekas
Andrea, ifj. Jászai László, Tóth Tamás
Március 3. kedd, 19 óra
HIPPOLYT, A LAKÁJ – vígjáték
Fõszereplõk: Szalma Tamás,
Balázs Péter, Szulák Andrea
Rendezõ: Bujtor István

Április 5. vasárnap 19 óra
VADÁSZAT – a debreceni
Csokonai Színház elõadása
Szerzõ: Földes László Hobo
Rendezte: Vidnyánszky Attila

Április 17. péntek, 19 óra
ZORÁN KONCERT

Hírhozó
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A magyar kultúra napja
A Vigyázóban Litkei József kiállításával és Kováts Kriszta mûsorával ünnepeltek
Folytatás az 1. oldalról >

A jászberényi születésû
Litkei József 1951-ben
diplomázott a Képzõmûvészeti Fõiskolán,
majd az Iparmûvészeti
Fõiskola alakrajztanáraként vonult nyugdíjba.
A festészet, grafika és
iparmûvészet számos
ágát mûvelte és fontos
feladatának tekintette a
jövõ nemzedékének alakítását. A kiállítás a mûvész tíz esztendei termésébõl válogatott keresztmetszet, de olyan
alapmozzanatokat is fel
lehet fedezni benne,
amely az õ ars poeticájában meghatározó lehet – mondta Bereczky
Lóránd. Litkei József kísérletezõ ember volt,
akit izgatott a kifejezési
forma, aki kereste azokat a lehetõségeket, hogyan lehet képet építeni
formákból és színekbõl.
A magyar himnusz

születésnapján Fohsz Tivadar alpolgármester
mondott ünnepi köszöntõt a színházteremben.
Hangsúlyozta,
hogy Kölcsey Ferenc irodalmi alkotását ünnepeljük e jeles napon,
ugyanakkor egyetemes
kultúránk része a képzõmûvészet, a zene,
mint hatalmas kulturális egység, és ide sorolhatjuk talán az építõmûvészetet is. A globalizált világban legfontosabb feladatunk a magyar kultúra értékeinek
megõrzése, amelynek
több színtere is van.
Ezek közül is legfontosabb a család, amely a
figyelemfelkeltés korszakában leteszi az alapokat, az iskolának pedig a figyelemfelkeltés
mellett, feladata a figyelem fenntartása. A kormányzatnak és az önkormányzatoknak pedig biztosítani kell,

hogy a magyar kultúra
minél szélesebb körhöz
eljuthasson, de az olajozott rendszerben ez a
fogaskerék most akadozni látszik. A válság
minden területet utolér,
az önkormányzatot is,
amely mindig is sokat
áldozott a kultúra oltárán. Az már jól körvonalazódik, hogy 2009ben sajnos kevesebb jut
majd erre a területre,
lesznek olyan programok, amelyek elmaradnak, és itt kell szólni a

kormányzat felelõsségérõl. A nemzet fennmaradása érdekében
nem lenne szabad pénzt
elvonni a kultúra közvetítõitõl – mondta
Fohsz Tivadar.
A program Kováts
Kriszta Arany-óra címû
mûsorával folytatódott,
amely nyolcvan percben sok mûfajt ötvöz
egybe: koncert és színház, képzõmûvészet,
videó és irodalom.
Arany János balladáit
vitték színpadra csak

énekhanggal – azaz
acapella –, több szólamban. Szörényi Levente
egyik klasszikus feldolgozása mellett Szirtes
Edina Mókus új szerzeményei szólaltak meg
Kováts Kriszta, az öttagú Fool Moon énekegyüttes és Gábriel elõadásában. Az ünnep
rangjához méltó produkció különlegessége
volt, hogy Gábriel nemcsak énekesként, hanem képzõmûvészként
is meghatározta a produkciót. Az õ videói és
élõben készült egyvonalas rajzai adták a látványt, egyben segítve a
balladák megértését Korai Zsolt videóanimátor
segítségével. A ritmusszekciót Keönich László
Farkas beatboxos (szájdobos) alkotta, aki a fiatalok körében oly népszerû mûfajjal élõvé,
maivá varázsolta a
klasszikus balladákat.

„Köztünk élõ mûvészek” a Diadalban
# KILI TAMÁS
magyar kultúra
napja alkalmából
„Köztünk élõ mûvészek” címmel nyílt kiállítás Mecseki Hargita, Babusa János és Salamon
György alkotásaiból a
Diadal úti Általános Iskola aulájában január
23-án. A tárlat fõvédnökségét Piláth Károly
önkormányzati képviselõ, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
vállalta, közremûködött
Bordi András megzenésített versekkel.
Éppen húsz éve annak, hogy a magyar
kultúra napját, nemzeti
Himnuszunk születésnapját minden évben
megünnepeljük - kezd-

A

Babusa János, Mecseki Hargita és Salamon György

te köszöntõjét Piláth
Károly. Arra emlékezünk, hogy 1823. január
22-én Kölcsey Ferenc
befejezte a Himnusz
megírását
Szatmárcsekén, és a népakarat
döntötte el, hogy ez a
költemény lett a ma-

gyar nemzet jelképe.
Minden évben ez az a
nap, amikor rohanó világunkban igyekszünk
felhívni a figyelmet
azokra a szellemi és
kulturális
értékekre,
amelyekre nemzetünk
méltán lehet büszke, és

ez a kiállítás is ezt a célt
szolgálja. Budapesten is
ritkaságszámba megy,
és maga a csoda, hogy a
kultúra beköltözik az iskolába, ahol katalizátorként az itt tanuló gyerekek saját szemükkel
gyõzõdhetnek meg helyi mûvészeink kiváló
képességeirõl. Rákoscsaba-Újtelep iskolájában évrõl évre jeles képzõ- és elõadómûvészek
mutatkoznak be a diákság elõtt, jelezve, hogy
nem maradhat egyedül
a mûvészeti nevelés feladatában.
Salamon György festõmûvész hangsúlyozta, hogy a három mûvészt az egymás iránti
megbecsülés és szeretet
köti össze. A másik pe-

dig a tehetség olyan túláradása, ami azt jelenti,
hogy adni szeretnének
abból a tudományból,
ami nekik fölös mennyiségben jutott a gondviseléstõl. Rá kell döbbeni, hogy a gyerekek komoly és felelõsségteljes
eszmefutatást várnak el
tõlünk. Új reményt, feltöltõdést és önbizalmat
szeretnének kapni a
mûvészektõl, de egy tévedést el kell oszlatnunk: az erõ nem bennünk van, hanem általunk.
Január 24-én, immár
negyedik alkalommal a
Dalszínházak Találkozóján
diákcsoportok
léptek színpadra, a zsûri elnöke Tarbay Ede költõ, dramaturg volt.
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A kultúra ünnepe Rákoshegyen
Az önkormányzat fõdíját M. Novák András festõmûvész kapta
# SZAKÁCS ZSUZSA
z Erdõs Renée Ház
és a Rákoshegyi
Bartók Zeneház január
24-én a kerületünkben
élõ képzõ- és iparmûvészek kiállításával, majd
ünnepi koncerttel tisztelgett a magyar kultúra
napján.

A

mindennapokban. Mi
itt Rákosmentén egy
modern kertvárost építünk, ez pedig elképzelhetetlen kultúra nélkül,
így külön köszönöm az
itt élõ és munkálkodó
mûvészeknek, hogy nekünk és értünk is alkotnak”.
A kiállítást P. Szabó

M. Novák András alkotása

A tárlaton részt vevõ
harminc mûvészt és a
vendégeket Riz Levente
polgármester köszöntötte: „A kultúra képes
a reményt éltetni, örömöt és szelídséget hoz a

Ernõ mûvészettörténész
nyitotta meg, aki nem
csak a tárlaton résztvevõ mûvészeket köszöntötte, hanem Rákoshegy
régmúlt hírességeirõl is
megemlékezett. „Az

ilyen alkalom, mint ez
az este is, kiváló lehetõség arra, hogy meginduljon egy párbeszéd a
különbözõ mûvészközösségek között, ami az
összetartozás érzését is
erõsítheti” – fejtette ki.
Rákosmente Önkormányzata fõdíját Riz
Levente adta át M. Novák András Munkácsydíjas festõmûvésznek
„embernyomok” címû
vegyestechnikával készült alkotásáért, a Vigyázó Ferenc Társaság
Mecseki Hargita szobrászmûvészt, Korpusz
töredék címû kiállított
mûvéért jutalmazta, a
Rákosmezeje Zrt. által
felajánlott díjat pedig
Szakáll Ágnes festõmûvész akvarell alkotásai,
az Útrakészen és Ez a
reklám helye érdemelte
ki.

Balogh Zsolt, Németh András és Illés Eszter

A rendezvényt Nagy
Sándor Endre klarinétmûvész és Sztankovits
Béla mûsora zárta,
majd az Erdõs Renée
Ház közönsége fáklyásmenetben átvonult
a Rákoshegyi Bartók
Zeneházba, ahol a vendégek Bokor Jutta ope-

raénekessel közösen elénekelték a Himnuszt.
Zubor Ágnes szavalatában is elhangzott a
Himnusz, majd Illés
Eszternek (fuvola), Balogh Zsoltnak és Németh
Andrásnak (zongora)
tapsolhattak a zeneház
vendégei.

Világteremtés a vonal és a folt eszközeivel
Lipták György grafikusmûvész kiállítása a Csekóban
# SZAKÁCS ZSUZSA
rákosligeti Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Ház január
20-án Lipták György grafikusmûvész kiállításának megnyitójával, valamint Mucsi Sándor,
Szilágyi István színmûvészek és Bordi András
elõadómûvész zenés
irodalmi
mûsorával
tisztelgett a magyar kultúra napján. A mûsor
elsõ részében Bereczky
Lóránd mûvészettörténész, a Nemzeti Galéria
fõigazgatója nyitotta
meg Lipták György kiállítását, amelyen jelen
voltak a mester tanítványai is. Bereczky Loránd kiemelte a mûvész
kivételes rajzkészségét,
szakmai tudását, aki a

A

vonal és a folt eszközeivel egy új világot tud teremteni, és ez az, ami
kiemeli és megkülönbözteti kortársaitól. De
nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy
láthatóan fontos számára a közeg szeretete,
amit mi sem bizonyít
jobban, mint hogy mû-

veit megutaztatta Rákosmente különbözõ kiállítótermeibe.
Illusztrációit hihetetlen alázattal és szeretettel készíti, így siet az olvasó segítségére, ezzel
egyfajta szolgálatot teremt, de a gépgrafika
területén is – a rákosligeti kiállítás is erre bi-

zonyíték – maradandót
alkot. Bereczky Loránd
szerint Lipták György
az a mûvész, aki bármilyen témához nyúl, taníthatóan rendezettek a
kompozíciói, szépek és
hatni képesek a munkái, bennük van a korunk ellentmondásaiból való kibontakozás
lehetõségeinek keresése, a gyönyörködtetés.
A Csekovszky Mûvelõdési Házban február
10-ig tekinthetõk meg
Lipták György rézkarcai – Ég és föld között –,
üvegfestményei – Játékos szörnyek, Hold –,
illetve a vegyestechnikával készített alkotásai, mint a Szõrszálhasogató, vagy az Okostojás, illetve számtalan
könyvillusztráció.

Az eseményen ott
voltak a mûvésztársak –
Ács József, Mecseki Hargita, Kukucska János, Parrag Emil, Parrag Noémi,
Dombrádi István, Ferenczi Károly és Tóth Péter
helytörténész – és az
önkormányzati képviselõk közül Fejér Gyula,
Fachet Gergõ és Ruthner
György.
Életmûdíjat kapott az
idei filmszemlén a Rákosmentén élõ, 71 éves
Szilágyi István, akit elõször a Keménykalap és
krumpliorr Lópici Gáspárjaként, utoljára pedig A három testõr Afrikában feldolgozásban
Potrien õrmesterként
láthattunk.
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Vigyázó Sándor Mûvelõdési Ház
(Pesti út 113., tel.: 256-4626)
www.vigyazomh.hu

Február 8. 20.00 Jazz Presso – Oláh Szabolcs
Quartet. Belépõ: 800 Ft.
Február 10. 18.00 Szinte Gábor festõmûvész kiállításának megnyitója.
Február 12. 10.00 Óz hatalmas varázsló – Bóbita bérlet, zenés mesejáték a Trambulin színház elõadásában. Belépõ: 750 Ft.
Február 15. 11.00 az Alma Együttes gyermekmûsora. Az elõadás
után kézmûves kuckó várja a családokat! Belépõ: 800 Ft.
Február 20. 19.00 Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán musicalestje.
A Budapesti Operettszínház népszerû mûvészei a Musical Duett III. címû lemezeken elhangzó dalokból énekelnek. Belépõ: 2000 Ft.
Február 22. 14.00 Dobosok Farsangja 14. Nemzetközi Gála. A mûsort szerkeszti és vezeti: Martonosi György dobmûvész, dobtanár.
Február 24. 18.00 Pasztelljeink. Parrag Emil és Parrag Noémi festõmûvészek közös kiállításának megnyitója. A tárlatot Feledy Balázs mûvészeti író nyitja meg.
Február 24. 18.00 Luis Bunuel filmklub – Elsõ film: Andalúziai kutya (1924), Aranykor (1930). Belépõ: 200 Ft.

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

Február 8. 17.00 Farsangi fúvós muzsika
– bérletszünet.
Február 11. 10.00 A nagy ho-ho-ho horgász – Csipike bérlet. Jegyeladás csoportoknak.
Február 13. 19.00 Könnyû erkölcsök – Gobbi Hilda bérlet. Jegyek
válthatók.
Február 19. 19.00 A szabin nõk elrablása – bérletszünet.
Február 21. 17.00 Madáretetõ – Kaláka koncert – bérletszünet.
Február 25. 10.00 és 14.00 Vígságok és balgaságok – Nebuló bérlet. Jegyeladás csoportoknak.

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

Február 7. 16.00 A Selyemfonal Képzõmûvész Kör kiállításának megnyitója.
Február 7. 20.00 Farsangi bál.
Február 14. 19.00 Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli – az Ascher
Oszkár Színház elõadása
Február 15. 14.30-18.30 óráig: „A Kõ marad!”. Megemlékezés és
irodalmi est Wass Albert halálának évfordulója alkalmából. 14.30
Megemlékezés a rákoskerti Wass Albert-szobornál. Beszédet mond:
Simó József, a Czegei Wass Albert Alapítvány magyarországi elnöke. Közremûködik: Gyöngykoszorú Együttes (Holtmaros – Erdély).
16.00 Irodalmi est Wass Albert mûveibõl a Rákoskerti Mûvelõdési
Házban. Bevezetõt mond: Bartha József, a Czegei Wass Albert Alapítvány erdélyi elnöke. 16.10 „A bujdosó imája” címmel Réti Árpád
színmûvész irodalmi mûsora Wass Albert verseibõl. 17.30 „Együtt
erõ vagyunk, szerteszét gyöngeség” címmel Simó József elõadómûvész irodalmi összeállítása Wass Albert prózai mûveibõl.
Február 22. 10.00 A Kolompos együttes farsangi mulatsága „Egyszer
egy királyfi” címmel. A jelmezben jövõ gyerekek meglepetés-ajándékot
kapnak. A rákoskerti nagycsaládosok gyermekeik részére, a jelentkezés
sorrendjében, díjtalan belépõt igényelhetnek az alábbi módokon: 10.sz
körzet: Fohsz Tivadartól (Tel.: 06-20-569-2864), 11.sz körzet: Hatvani
Zoltántól (interneten: www.hatvanizoltan.hu/index.php?id=jegyrendeles), 12.sz. körzet: Dr. Fenke Ferenctõl (Tel.: 06-20-569-2794).

Hírhozó

Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Ház

(Hõsök tere 9. Tel.: 256-0267)
www.csekohaz.hu
Február 6. 20.00 Rock-klub. Kugli együttes. Vendég: The Lumens.
Február 7. 20.00 Farsangi Bál. Játszik: a Göndör zenekar. Belépõdíj elõvételben: 1200, a helyszínen: 1500, klubtagoknak: 600 Ft.
Február 14. 18.30 Nagy Sándor Endre Az a csodálatos természet
címû grafikai kiállításának megnyitója. Vendég: Gyárfás István gitármûvész.
Február 20. 20.00 Társastánc klub. Minden alkalommal fél óra intenzív táncórát ad Kostyava Beatrix és Papp Krisztián versenytáncos. Tombola, játék! Belépõ: 1000 Ft.
Február 21. 19.00 Nosztalgia est – Shadows Klub. Játszik a The
Shadow Hungary Band együttes. Belépõdíj: 1200 Ft.
Február 21. 17.00 Kolompos táncház – Itt a farsang…

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

Február 7. 19.00 Budai Sándor diploma
elõtt – nagybõgõkoncert. Mûsor: Johann
Matthias Sperger: D-dúr Szonáta, Giovanni Bottesini: h-moll Nagybõgõverseny, Wolfgang Amadeus Mozart: Per questa bella mano.
Közremûködik Lengyel Andrea zongorán. Belépõjegy: 1000 Ft.
Február 11. 14.00 A XVII. kerületi alsótagozatos népzenei verseny.
Szervezõ tanár: Dassi Katalin. Belépés ingyenes.
Február 20. 19.00 Tenor – Kamaraest. Basky István – tenor, Zoller
Ágnes – oboa, Balogh Lázár – zongora. Belépõjegy: 1300 Ft.
Február 21. 16.30 I. Jubileumi Békakoncert. Összefonódó értékeink: Természet – Tudomány – Mûvészet. Szereplõk: Bokor Jutta,
Maros Éva, Vraukóné Lukács Ilona, Bódis Gábor, Geiger György,
Puky Miklós, Ormányos Falka fagott fagottino zenekar. Támogató:
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága. Belépõjegy: 1300 Ft.

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

Február 13. 18.00 Németh Miklós – amatõr festõ-képalkotó Tájak, emlékek (válogatás 4 év munkáiból) címû kiállításának megnyitója. A tárlatot megnyitja:
Bulványos Huba egyetemi tanár – Munkácsy-díja grafikusmûvész.
Február 21. 18.00 Gyimesi és Moldvai Táncház a Mokányos Együttessel! Belépõdíj: gyerekeknek: 400 Ft, felnõtteknek: 700 Ft, felnõtt
törzsvendégeknek: 600 Ft.
Február 21. 20.00 Farsangi bál a FER együttessel + karaoke. Vacsora elõre rendelhetõ. Belépõ: elõzetesen 1800 Ft/fõ, a rendezvény
napján: 2000 Ft/fõ.
Február 25. 10.00 A Nefelejcs Bábszínház Kipkopp a hóban címû
bábelõadása. Belépõ: 400 Ft/fõ.

Erdõs Renée Ház

(Báthory utca 31. Tel.: 256-6062)
Március 14-ig tekinthetõ meg Karsai Zsigmond festõmûvész kiállítása.
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P. Szabó Mária elsõ könyvbemutatója
Hiánypótló kisprózák ízléses kivitelben
Január 21-én mutatták be a Kõleves étteremben P.
Szabó Mária elsõ novelláskötetét, amely Szeretet
és bûn címmel látott napvilágot. Az írónõ nem
más mint kerületünk MSZDP-s önkormányzati
képviselõje, Papp Péter Pálné.

# HORVÁTH TIBOR
Miért érdemes elolvasni
egy elsõ kötetes ötvenes
nõ írásait? Azért, hogy
megismerjük a világlátását, érzéseit, félelmeit, s
kitárulkozzék elõttünk
nõi mivoltában. P. Szabó
Mária azért kezdett el írni, mert újra akarta értelmezni saját pozícióját
a világban. Az íráshoz
idõ kell, ezért csak karrierépítése után kezdhetett el vele érdemben
foglalkozni. Novellái
azért is hiánypótlóak,
mert a mai irodalmi piacon hiány mutatkozik a

könnyen olvasható, történetcentrikus kisprózából. Sokat változott a világ az elmúlt negyed
évszázad alatt: a mai
középkorú nõk igyekeznek teljességükben
megélni érettebb korszakukat is, nem csupán a régmúlton tûnõdnek. Ehhez nõiesség és
életbe vetett hit szükségeltetik. A könyv húsz
novellája hétköznapi
emberek életébe nyújt
betekintést sorsukon
keresztül. Találkozunk
krimivel, szerelmi történettel és abszurddal
is. Örvendetes, hogy a

P. Szabó Mária (középen) novelláskötetének középpontjában a nõi lélek

szerzõ saját nevén adta
ki könyvét, s nem vett
fel egy jól csengõ mûvésznevet. A kötet nem
elit irodalom és nem is
bulvár: a nagyközönséghez szól, mesélve és
szórakoztatva, világmegváltó szándék nélkül. Az írások többsége

talált gondolat, de akad
köztük személyes élmény is. A kötet külleme mûvészi igényességét megtartva figyelemfelkeltõ. A borító
pedig megelõlegezi a
folytatást, hiszen a
gerincén az I. sorszámot viseli…

Hírhozó
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Tarr Mari meséi a súgólyukból
Istenhitében találta meg életének titkát
Január 18-án közkívánatra ismét vendégül látta
Tarr Mária színházi súgót a Gózon Gyula Kamaraszínház, hogy hosszú és élményteli életútjából
felvillantson jó néhány epizódot. Tarr Mária az
ország egyetlen súgója, aki magas állami kitüntetést kapott: 2005-ben a Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkereszttel ismerték el munkáját.

# HORVÁTH TIBOR
dõsebbik fia, Tarr
Béla világhírû filmrendezõ, kisebbik fia,
György restaurátor. Pályáját a Békés megyei
Jókai Színházban kezdte 1954-ben, a Madách
Színháznak 1957 októberétõl tagja. Több
mint kétszáz premieren súgott és harmincéves MTV-s pályafutása során 334 tévéjátékban mûködött közre.
Önálló estjén Dunai Tamás színmûvész volt a
partnere, aki versmondással, klarinétjátékkal
tette még színesebbé a
mûsort.
Tarr Mária bevezetõjében bevallotta, hogy
õ tulajdonképpen egynevû ember, mert mindenki csak „Tarrmariként” emlegeti. A színházi mûvészetet a leghálátlanabb mûvészeti
ágnak tartja, hiszen
csak egy estére szól, s
utána elillan, akár egy
káprázat. Súgónak lenni akkor érdemes, ha

I

az ember jó ritmusérzékkel és erõs empátiával van megáldva.
Több mint fél évszázados pályája során
olyan színészóriásokkal ápolt baráti kapcsolatot, mint Tolnay Klári,
Mensáros László, Sinkovits Imre, Bessenyei Ferenc, Darvas Iván vagy
Márkus László. Tolnay
Klári a korkülönbség
miatt letegezte õt, Tarr
Mari pedig nagypolgári reflexbõl azonnal
visszategezte, de ez
nem árnyékolta be a
kapcsolatukat. Tolnay
izgalmas beszélgetésbe
elegyedett Rákosi elvtárssal is, amelynek során kifejtette a diktátornak, hogy õ hívõ
emberként képtelen
szocialista szellemben
nevelni az ifjúságot.
Rákosi ettõl nem esett
kétségbe, így válaszolt:
„Hívõ? Ne aggódjon,
majd elmúlik!” Tarr
Mari jogosítvány hiányában nem egyszer
vitette magát haza a
XX. század legnagyobb

színészeivel.
Egyik
ilyen sofõrje Sinkovits
Imre volt, aki vezetés
közben aggodalmasan
számolt be arról, hogy
Bessenyei Ferenc lett a
telekszomszédja, s attól tart, hogy éjjel háromkor majd ökörsütésre fogja invitálni.
Az egyik legközelebbi barátságot Tarr Mari
Mensáros
Lászlóval
ápolta, akit mindig elkísért az Arany-estjére súgóként. A legemlékezetesebb fellépésük Pannonhalmán volt a diákok elõtt. Mensáros
Arany-kötetében ott éktelenkedett az ÁVH pecsétje, ugyanis ebbõl a
könyvbõl tanult az
1956-os forradalom utáni börtönévek alatt. A
mindig jó kedélyû Pécsi
Sándor szenvedélyes
mûgyûjtõ volt, kollekciójának legérdekesebb
darabja a ledöntött
Sztálin-szobor két ujja
volt, amelyet a hely-

színrõl vitt haza szuvenírnek. Mesélõnk Darvas Ivánról megjegyezte, hogy idõs korában is
hihetetlenül jó volt a
memóriája: A dohányzás ártalmasságai címû
monológot mondta el
neki miközben Gálvölgyit rendezte. Ezt az élményt Tarr Mária személyesen köszönte meg
Darvasnak, aki ettõl teljesen
meghatódott,
ugyanis hosszú évek
óta nem dicsérték
szembe. Básti Lajossal az
utcán sétáltak, amikor
egy cigányasszony házaspárnak nézte õket,
és fiúgyermeket jósolt
nekik. Bástit annyira
szórakoztatta ez a jelenet, hogy vastag borravalót adott a vajákos
vénasszonynak.
Az est mesélõje 75
évesen jött rá arra,
mennyire igaza volt
Sulyok Máriának, amikor azt mondta, hogy
bizonyos életkor után

hálóinges hétköznapokat kell beiktatni az
ember életébe, amelyeken intenzíven pihenünk. Nagyobbik fia,
Tarr Béla hamar megismerkedett a film világával, ugyanis az Ivan
Iljics halála forgatásakor Bástinak egy tízéves kisfiú kellett. Az
elsõ forgatási napon a
gyerek hullafáradtan
jött haza, anyukája
megkérdezte
tõle:
„Ugye színész leszel?”
Béla nem késlekedett a
válasszal: „Színész?
Nem. Rendezõ leszek.”
A színészettõl az távolította el Bélát, hogy
akkora pofont kapott a
forgatáson, hogy elsírta magát. Tarr Mari
szót ejtett még az 50-es
évek MHK (Munkára,
harcra kész) mozgalmáról, amelyhez Dayka
Margitnak nem fût a foga, s a rádiónak következõt mondta: „Az a jó
moszkvai édesanyád!”
Gazdag életútjának titkát mesélõnk az istenhitében és a munkájában lelte meg. Dunai
Tamás azt est folyamán
elhangzó Radnóti Miklós- és József Attila-versek után Reményik Sándor A kegyelem címû
költeményével zárta a
nagysikerû elõadást.

ELÕADÁSOK AZ EGÉSZSÉGMEGÕRZÉSRÕL

TÁPLÁLKOZÁS ÉS EGÉSZSÉG
Egészségvédõ táplálkozással és életmóddal a legtöbb betegség
megelõzhetõ lenne, és a gyógyulás is hamarabb bekövetkezhetne.
A KÖVETKEZÕ HETEK KIEMELT TÉMÁI:
Amit az Omega-3 zsírsavakról tudnunk kell
A sav-bázis egyensúly megõrzése
A szív és érrendszeri betegségek megelõzése
AZ ELÕADÁSOK HELYSZÍNEI ÉS IDÕPONTJAI:
1. Vigyázó Sándor Mûvelõdési Ház (volt Dózsa) Pesti út 113. Minden
páratlan hét keddjén 18-20-ig. A következõ elõadás február 10-én.
2. Háziorvosi rendelõ (Madárdomb) Uszoda u. 3. Február 14-én
(szombat) 15-17-ig (igény szerint állapotfelmérés is).
ELÕADÓ: Dr. Vadas Miklósné Katalin Tel: 06-30-573-8631

2009. FEBRUÁR 5.

SZABADIDÕ

Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Megfejtéseiket nyílt postai levelezõlapon várjuk szerkesztõségünk címére: 1173 Pesti
út 167. Beküldési határidõ: február 24. A helyes megfejtést beküldõk között három darab 1000 forintos könyvutalványt sorsolunk ki, amelyeket a KOLIBRI KÖNYVESBOLTBAN
(1173 KASZA U. 5.) vásárolhatnak le. A nyertesek nevét kö-
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vetkezõ lapszámunkban közöljük, nyereményüket telefonon
(telefonszám: 257-9589) történõ egyeztetés után szerkesztõségünkben vehetik át. Elõzõ számunk rejtvényének helyes megfejtései: Aszódi Imre, Békésszentandrás. Nyertes olvasóink:
Hutás Istvánné, 1173 Akácvirág utca; Molnár Ernõ, 1173
Vadkacsa utca; Veres László, 1174 Széchenyi utca. Gratulálunk!

AUTÓÜVEG
eladás-beszerelés
SZÉLVÉDÕJAVÍTÁS

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

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

Tomcsik József
építészmérnök,
igazságügyi
ingatlanforgalmi szakértõ

www.tomcsik.hu

Hírhozó
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Nemzetközi cimbalomhangverseny
Remek hangulatú koncertet adtak Herencsár Viktória és zenésztársai Rákoshegyen
# SZAKÁCS ZSUZSA
Rákoshegyi Közösségi Ház nagyszabású újévi koncerttel
köszöntötte a 2009-es
esztendõt január 27-én a
Baptista Imaházban,
ahol nemzetközi cimbalomhangversenyt hallhatott a nagyérdemû.
Az, hogy ez a teltházas,
fantasztikus hangulatú
este létrejött, elsõsorban
Herencsár Viktória világhírû cimbalommûvésznek köszönhetõ, aki itt
él köztünk családjával a
Madárdombon.
A mûsor Rózsavölgyi
Márk Újévi ajándék címû mûvével kezdõdött,
amelyet a mûvésznõ írt
át cimbalomra, majd
egy bemutató hangzott
el, mégpedig az imaházban személyesen is
jelen lévõ ifjú zeneszerzõ, Baráz Ádám Concertino cimbalom és kamarazenekarra címû mûve, amelyet Herencsár
Viktóra a Testore vonósnégyessel mutatott

A

be. Az est további részében felléptek a mûvésznõ egykori tanítványai,
akik ma már önállóan
szerepelnek a világ különbözõ komolyzenei
színpadán. Itt volt Besztercebányáról Vladimír
Homola, Martina Krigovská, Ivana Uhrinová,
az örmény származású,
de hazánkban élõ Avedikian Viktória, aki örmény népdalokat énekelt cimbalomkísérettel.
Nagyon nagy sikert

aratott a görög trió,
amelynek tagjai – Ourania Lampropouou görög
cimbalmon, a santourinin, Sofia Lampropoulou
pengetõs cimbalmon, a
kanounonon, Stefopoulos Alekos pedig darbukán játszott – népük
zenéjét mutatta be.
A koncert befejezõ részében Herencsár Viktória Mexikói ízelítõ címû
mûve hangzott el, amelyet az est folyamán fellépõ tizennégy mûvész

együtt adott elõ, így
tisztelegve az idén Mexikóban megrendezésre
kerülõ Cimbalom Világszövetség 10. kongreszszusának, melynek a
mûvésznõ az elnöke.
A Rákoshegyi Baptista Imaház közönsége,
felállva, vastapssal köszönte meg a koncertet,
mi pedig a Hírhozó nevében gratuláltunk Herencsár Viktóriának,
akit 2008-ban Magyar
Köztársaság Ezüst Ér-

demkereszttel és Magyar Örökség Díjjal tüntettek ki. Kérdésünkre,
hogy hol, a világ mely
részén lesz a legközelebbi koncert, Viktória
mosolyogva válaszolt:
„A legfontosabb most
az, hogy ez az elõadás
ilyen jól sikerült, és én
végig tudtam játszani,
hisz nemrég operáltak,
nem sokkal utána pedig
olyan szerencsétlenül
léptem, hogy esés közben eltört a farcsontom.
Szóval, most a legfontosabb, hogy rendbe jöjjek, de ezt a mai estét
semmiképpen
nem
akartam lemondani” –
amit ezúton is köszönünk.
A koncertet Rákosmente Önkormányzata,
a Cseh Centrum, a Szlovák Kulturális Intézet, a
kerületi és a fõvárosi
Görög Önkormányzat,
az Örmény Kisebbségi
Önkormányzat, a Cimbalom Világszövetség
és a Rákoshegyi Közösségi Ház támogatta.

Medvezsoltár – Nagy László-est a Gózonban
# HORVÁTH TIBOR
agy László verseibõl és írásaiból készült mûsort láthattak a
Gózon Színház vendégei február 1-jén, Dóczy
Péter, Ivánovics Tünde és
Fábri Géza elõadásában.
2007 és 2008 nyarán
nagy sikert aratott az
iszkázi Nagy Lászlóemléknapon elhangzott, a költõ verseibõl
és énekelt verseibõl
komponált mûsor, fõként a mûvekben rejlõ
tartalmak izgalmas kibontása és a dinamikus hangvétel miatt.
Ebbõl az anyagból született a Medvezsoltár

N

zenés
versszínházi
produkció.
A Medvezsoltár a
magyar kora-középkori
és õsi sámáni szertartások zenekultúráját idézi és hozza el jelen vilá-

gunkba a korabeli dinamikus tánc és hangszerek segítségével. A
koboz pengése, a síp
cifrázása, a dob ritmusa
valami õsi ünnepbe
visz, s már az elsõ sza-

vakból fölsejlõ döbbenetbe taszít: „Ilyen
idõkrõl soha nem csikorogtak atyák a holnap kölkeinek”. A létezés örök drámája valósul meg elõttünk Nagy
László költészetének
forrásánál, magával ragadó rítusban. A krisztusi szenvedéstörténet
és a mai kétségbeejtõ
idegenség feloldásának
vágya egyesül az elõadásban. A költõ verseinek szertartásmestere
Dóczy Péter, Fábri Géza és Ivánovics Tünde
új énekes verseket
komponált, amelyeket
a romlatlanság örök
szólamán énekel ne-

künk Tünde. Jobbára
újraénekelt moldvai
dallamokat, történelmi
énekeket szólaltatnak
meg, autentikus eszközökkel, fõként kobozzal, dobbal és dutárral.
Az összeállítás 64 perces, a Medvezsoltár címû kompozíció törzsét
Nagy László eddig ritkán mondott mûvei alkotják.
„Harminc éve hunyt
el Nagy László. E ténytõl elszakadva, a költõ
idõszerûsége és közéletivé szervesülése, közönségvonzó ereje, minõsége és tartása élteti
mûveit” – vallja Dóczy
Péter színmûvész.

KÖZÉLET

2009. FEBRUÁR 5.

27

Heller Ágnes Rákoskeresztúron járt
A rendszerváltás vonata 1994-ben siklott ki
Január 29-én a Szabad
Szellemi Mûhely vendégeként látogatott el
kerületünkbe Heller
Ágnes filozófus, a Budapesti Iskola egyik
alapító tagja. Beszélgetõpartnere Szász István újságíró volt. A
Tacubában régen voltak ennyien kíváncsiak egy vendégre.

# HORVÁTH TIBOR
eller Ágnes viszszatekintéssel indított: 1977-ben emigrálni
kényszerült
Ausztráliába, ahol közel tíz évet töltött, és a
Melbourne-i Egyetemen tanított. Utána az
Egyesült Államok következett, majd a változás szele hozta vissza
Magyarországra 1989ben. Életútja tragédiák
sorozataként is elmesélhetõ, de sikertörténetként is, hiszen minden
akadályt sikerrel leküzdött. Az önéletrajzi rész
azonban nem tartott sokáig, hamar a politikára
terelõdött a szó. A filozófus asszony szerint
demokratikus intézményeink a helyükön vannak, ám a lényeg hiányzik belõlük, a demokratikus szellem. „1989ben ez jobban jelen volt,
hiszen sokan földi paradicsomot reméltek és
osztrák életszínvonalat.
Ha sikerül az 1956-os
forradalom, akkor lett
is volna erre reális
esély.” Az 56-os magyar karakter teljesen
más volt, amit a kádár-

H

Szász István újságíró és Heller Ágnes filozófus

izmus súlyosan megfertõzött. „Hozzászoktunk
a csaláshoz, a lopáshoz
és az állam bácsihoz.
Hazudtak a tankönyveink, megszoktuk az
önállótlanságot és a társadalmi immobilitást.
Kádárista örökségünk
paralizálja a társadalmat, ezért lettünk a régiónkban elsõkbõl utolsók.” Ez az oka annak
is, hogy a magyarok
vállalnak a legkisebb
arányban
külföldön
munkát.
„A mai fiatalokat hidegen hagyja a demokrácia, ha pedig megmozdulnak, törnekzúznak.” Persze ez
sem véletlen, hiszen
hiányzik mögülük a
családi szocializáció,
illetve nincsenek kellõ-

en integrálva társadalmunkba.
Hatalmas
probléma hazánkban
az önszervezõdõ közösségek hiánya, gyenge a cserkészmozgalom, és a civil kurázsi
is hiányzik az embe-

„

sírásra késztetett.” A filozófus szerint óriási
problémát
jelentett,
hogy a demokratikus
politikában tapasztalatlan emberek vezették a
kormányokat 1990 óta.
Az Orbán-kabinet há-

A 15 évvel ezelõtti választást nem
az MSZP, hanem Kádár János
nyerte meg. Ez engem akkor sírásra
késztetett

rekbõl, ezen a téren
volna mit tanulnunk
Amerikától.
Heller úgy látja, a
rendszerváltás vonata
1994-ben siklott ki. „A
15 évvel ezelõtti választást nem az MSZP, hanem Kádár János nyerte
meg. Ez engem akkor

romhetente ülésezett
csak, Medgyessy pedig a
választási ígéretei betartásával tönkretette a
gazdaságot, és Gyurcsány is politikai tapasztalat híján vette át a kormányrudat. A közjogi
méltóságok tisztelete
ezért sem alakult ki ha-

zánkban. Hiányzik egy
igazi államférfi. Következõ téma a magyar liberalizmus volt, amely
komoly történelmi hagyománnyal bír, de a
XX. században sokáig
szünetelt:
„Trianon
után esélye sem volt a
liberalizmusnak, Hitler
hatalomra
kerülése
után meg pláne nem. A
helyzet 1945-ben sem
javult, a Demokratikus
Ellenzéknek
kellett
visszahoznia a köztudatba ismét. A mostani
SZDSZ-nek az a legnagyobb baja, hogy egyáltalán nincsen mozgástere.” A két „nagy”
rendszerváltó
párt
(MDF, SZDSZ) 1 százalékos társadalmi támogatottsága
mögött
(Szonda-Ipsos-felmérés, 2009. január) Heller
szerint az áll, hogy az
emberek gyávák bevallani a pártpreferenciájukat. „Ez is egy kádárista reflex” – jegyezte
meg ironikusan. Nem
maradhatott ki a cigánybûnözés
sem,
amely Heller szerint
nem magyar, hanem
közép-európai probléma. „A cigányság húsz
éve elvesztette a talajt a
lába alól. A mélyszegénység pedig egyenesen vezet a bûnözõ létformához.” Szerinte a
felemelkedés egyetlen
útja a megfelelõ iskoláztatás. „A probléma
létezését nem lehet letagadni. A Magyar Gárda
pedig könnyû szavazatszerzõ eszköz vidéken a Jobbik kezében.”

HIRDETÉSFELVÉTEL:
tel/fax.: 259-0511
Mobil.: 06-20-934-1257
e-mail: hirhozo@invitel.hu, hirhozo@t-online.hu
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Újabb focisták Angliában Foci az Újlakban
# MUNKATÁRSUNKTÓL

# MUNKATÁRSUNKTÓL

anuár 25-én Gáspár
Dávid és Ébenhardt
Tamás Londonba utazott, ahol egy hétig a
Queen's Park Rangers
edzéseit látogatják. A
két 17 éves labdarúgó
programjában többek
között a QPR–Reading
mérkõzés megtekintése is szerepel. Az utazás teljes költségét a
két klub, a QPR és a
GRUND 1986 FC fedezi.
Velük együtt 20-ra
emelkedett azoknak a
fiataloknak a száma,
akik az elmúlt 3 és fél
évben lehetõséget kaptak arra, hogy képességeiket külföldi kluboknál is bemutassák. Az

z idei tanévben
született meg az
együttmûködés
az
RKSK labdarúgó egyesület és az Újlak Utcai
Általános Iskola között,
így szeptembertõl hetente két délután is fociedzéseken
vehetnek
részt az újlakos diákok
az iskola sportcsarnokában Katzenbach Imre és
Plókai Attila válogatott
focisták irányításával.
Az edzéseken közel hetvenen vesznek részt.
Az RKSK és az iskola
céljai találkoztak, hisz
mindkettejüknek fontos
a mozgás, a sport lehetõségének megteremtése, megszerettetése, illetve az egyesület ki-

J

A

angliai Plymouth Argile-ben Petneházi Márk,
Kocsis Dávid, Fekete
Krisztián, Mile Balázs,
Kovács Róbert, Burján Tamás, Kozák Sándor, Bacskai Bálint, Varga Norbert,
Jakab Kata, Pinczi Anita,
Zsemle Sándor és Daru
Bence, a Darlington FC-

Siker a diákolimpián
# MUNKATÁRSUNKTÓL
kispályás Floorball Diákolimpia
országos döntõjébe a
Laborcz Ferenc Általános Iskola két csapata
is bejutott. A budapesti
versenyeket követõen
második korcsoportban I. helyezettként,
negyedik korcsoportban II. helyezettként

A

jutottak tovább az országos döntõbe a
laborczos diákok.
A döntõre január 18án került sor Törökbálinton, amelyen a 3.
osztályosok fiú csapata
7., a 7. osztályosok fiú
csapata pedig 5. helyen
végzett. Mindkét csapat korosztályuk legfiatalabbjaiként jutottak
az országos döntõbe.

ben Fekete Krisztián és
Kerekes István, a svéd IF
Ange-ban Szûcs Dániel,
Fekete Krisztián, Benke
Kálmán és Bartos Zsolt,
valamint a norvég
Steinkjer FK-ban Rézmányi György és Kerekes István tölthetett el hoszszabb-rövidebb idõt.

emelt célja az utánpótlás kinevelése. Így
együtt kapcsolódtak be
egy, az MLSZ által is támogatott nemzetközi
sportprogramba, amely
ezen a céloknak a megvalósításában segít.
Az õszi szünetben
nagy sikerû házi bajnokságot szervezett a
vezetõedzõ. Ezen felbuzdulva kezdõdött el a
Karácsonyi kupa szervezése, amelyen már
más iskolák, települések csapataival is szerettek volna megmérkõzni a hazaiak. Erre
december 22-én került
sor. A hazaiakon kívül a
Szabadság Sugárúti, a
Zrínyi Miklós Általános
Iskolákból és Pécelrõl
érkeztek csapatok.

KERÜLETI SPORTKLUBJAINK

Tízéves a JUDO SZ.K.XVII.
1998 novemberében alapította Juhász Mihály,
az egyesület elnöke, a
judocsapat edzõje néhány lelkes szülõ és
sportoló közremûködésével a JUDO Szabadidõ és Küzdõsport XVII
Sportegyesületet, a JUDO SZ.K.XVII.SE-t.
Versenyzõik nagyszerû eredményeket
érnek el hazai és nemzetközi versenyeken
egyaránt. A Magyar
Bajnokságokon:
48
arany-, 30 ezüst- és 51
bronzérmet nyertek.
Diákolimpiákon:
57
arany-, 36 ezüst- és 43
bronzérmet szereztek.
Az elmúlt tíz év alatt
több mint száz hazai és

külföldi versenyen indult a csapat: 28 elsõ,
31 második, 17 harmadik helyezést értek el.
Csapatbajnokságon
2007-ben és 2008-ban
indultak. 2007-ben a
serdülõ csapat harmadik, az ifjúsági pedig
ötödik helyen végzett.
2008-ban az ifjúsági
csapatuk végzett a harmadik, a juniorok pedig az 5. helyen.
A csapat válogatott
versenyzõi: Ifjúsági Világkupán 1 ezüst- és 1
bronzérmet, EORV-n 2
ezüst- és 2 bronzérmet,
serdülõ Világkupán 2
arany-, 1 bronzérmet és
1 hetedik helyezést
szereztek.

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

2005-ben a felnõtt nõi
csapat Európa-bajnokságon III. helyezett magyar válogatott nehézsúlyú tagja a JUDO
SZ.K.XVII. versenyzõje
volt.
Tavaly a Magyar Bajnokságon 3 arany-, 4
ezüst- és 3 bronzérmet,
a diákolimpia országos
döntõin 4 arany-, 2
ezüst- és 6 bronzérmet
nyert a csapat.
A csapat a Szabadság
Sugárúti Általános Iskola tornatermében tartja
az edzéseit mindennap
17-20 óra között.
Tel.: 06-20-494-6225
Juhász Mihály edzõ

KÖZREND – KÖZBIZTONSÁG
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Lefülelték a telefontolvajt

Traffipax
A rendõrség az alábbi
idõpontokban és helyszíneken tervez sebességmérést a kerületben:
Február 18. 8.0010.00 Szent Imre herceg utca
Február 20. 8.0010.00 Széchenyi utca
Újlak utcai Ált. Isk. mögötti szakasza
Február 21. 9.3011.30 A Pesti út Ferihegyi út és Sáránd utca
közötti szakasza
Február 23. 13.0015.00 Gyöngytyúk utca
Február 24. 8.00-10.00
Naplás utca
Február 25. 9.0011.00 Zrínyi út Pesti út
és Pásztorfalva utca
közötti szakasza
Február 26. 13.0015.00 Péceli út
Február 27. 8.00-9.00
Szigetcsép utca
Február 27. 9.30-10.30
Szabadság sugárút

# MUNKATÁRSUNKTÓL
gy fiatal férfi feljelentést tett a rendõrségen ismeretlen tettes ellen, aki január 27én a hajnali órákban az
Örs vezér terérõl Rákoskeresztúr felé induló éjszakai buszjáraton
a kabátjában lévõ mobiltelefont ellopta.
A sértett felhívta saját
számát, amelyet egy is-

E

meretlen férfi vett fel,
akivel közölte, hogy a
telefon és a benne lévõ
kártya az õ tulajdonát
képezi. Az ismeretlen
férfi azt mondta, hogy
visszaadja a telefont 60
ezer forintért, és megadott neki két másik telefonszámot, amelyen
elérhetõ.
A rendõrség számítógépes rendszerébõl
kiderült, hogy a meg-

# MUNKATÁRSUNKTÓL

E

anuár 25-én éjjel a
járõrök egy Pesti úti
háznál észlelték, hogy
egy férfi, a rendõrautó
láttán a kezében lévõ
hosszú tárgyat a földre
helyezi és az árnyékba
húzódik. Kiderült, egy

J

Édesszájú rablók
ljárás indult ismeretlen tettesek ellen,
akik január 24-én éjjel a
Pesti út és 501. utca sarkán lévõ Lottózó-Trafik
Üzlet riasztójának kültéri egységét a helyérõl
leszakították és azt egy
vízzel teli szemeteskukába helyezték. A külsõ
ajtó biztonsági lakatját
erõvágóval levágták,
majd az alsó lakatpántot egy macskakõvel leverték. A belsõ ajtót befeszítették, majd az üzletbõl dohányárút, mobiltelefonon feltöltõkártyákat, buszjegyeket
és édességeket tulajdonítottak el, majd 2 M Ft
értékben. Az egyik elkövetõ azonban övtáskáját – benne az irataival – az üzletben felejtette. A nyomozók G. D.
budapesti lakost még
aznap elfogták, ellene
lopás bûntette miatt indult eljárás.

adott telefonszám R. G.
száma. Ezt követõen
idõpontot egyeztettek
R. G.-vel, hogy mikor
és hol adja át a telefont.
A kerületi rendõrkapitányság
nyomozói
szintén megjelentek a
találkozón.
A nyomozók még a
találkozó elõtt a találkahely közelében elfogták R. G. budapesti lakost, aki kihallgatása

során a bûncselekmény
elkövetését
tagadta,
azonban olyan ellentmondásokba keveredett, hogy a nyomozók
számára világossá vált,
hogy nem mond igazat.
Az eljárás során csupán a SIM kártyát sikerült az elkövetõtõl lefoglalni, a telefont már
értékesítette, egy általa
ismeretlen személy részére.

„Jubiláló” betörõ

– Úgy gondolom, Balog Tyutyut megilleti az ártatlanság vélelme

# MUNKATÁRSUNKTÓL
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italkereskedés ajtaját
próbálta felfeszíteni.
A férfi kihallgatásán
a bûncselekmény elkövetését elismerte. A bíróság nyolc hónap
szabadságvesztéstre
ítélte az elkövetõt. A
férfi ezzel kapta meg
50. jogerõs büntetését.

Körzeti megbízottak fogadóórái
CÍM
NÉV
TELEFON
FOGADÓÓRA
Rákoshegyi Közösségi Ház
Rákoshegy körzeti megbízottja
253-23-12
Páros héten kedden 17.00-18.00 óra
Kucorgó téri Okmány Iroda
Rákoskert körzeti megbízottja
253-23-12
Páros héten csütörtökön 15.30-16.30-ig
Csekovszky Árpád Mûvelõdési Ház
Rákosliget körzeti megbízottja
253-23-12
Páratlan héten hétfõn 17.00-18.00 óra
Rákoscsabai Közösségi Ház
Rákoscsaba, Rákoscsaba-Újtelep körzeti megbízottja
253-23-12
Páratlan héten csütörtökön 17.00-18.00 óra
Kérjük kerületünk lakosait, hogy bizalommal forduljanak a körzeti megbízottakhoz, akik a fogadási idõben jogi, vagyonvédelmi tanácsokat, felvilágosításokat adnak, tanácsokat, hogy elkerülhessük bûncselekmény áldozatává válásunkat.

Rendõrségi felhívás
K

érjük a lakosságot,
hogy a házuk/lakásuk ajtóit, ablakait
minden esetben zárják
be, mert ezzel is megakadályozhatják azt,
hogy az elkövetõk megszerezzék értékeiket!
A betörõk elleni védekezéshez a különbözõ biztonságtechnikai
cégek szakemberei is
segítséget nyújtanak.
Számos lehetõség közül
választhatunk (biztonsági rendszerek, biztonsági fóliák, védõrácsok,

biztonsági zárak), amelyek megakadályozzák
a betörõk ténykedéseit.
Kérjük továbbá a lakosságot, hogy amenynyiben gyanús személyekre,
gépkocsikra
lesznek figyelmesek,
jegyezzék fel a gépkocsi rendszámát, a gyanús személyek ruházatát, és azonnal értesítsék a XVII. kerületi
rendõrkapitányság
ügyeletét.
Telefonszám:
2532340

Legyen ön is polgárõr!
A XVII. kerületben a Delta
Polgárõrség a közterületek, az ott lévõ létesítmények, gépjármûvek és a
magánterületek védelme
érdekében járõrszolgálatokat tart. Szervezetünk
bûnmegelõzõ munkája
megvalósításához várja a
segíteni kész kerületi lakosok közremûködését.
Jelentkezés kizárólag hétköznap 9.00-18.00-ig.
A Delta Polgárõrség elnöke:
Marton Rudolf
Szolgálati telefon: 06-20-991-1663,
www.delta17.hu

HIRDETÉS
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ÁLLÁS
XVII. KERÜLETBEN munkát keresek irodában, üzletben. Részmunkaidõ, alkalmi
is érdekel. Nem jutalékos fizetéssel. Tel:
06-30-5166-208
INGATLANIRODA, JÓL KOMMUNIKÁLÓ,
TAPASZTALT KÖZVETÍTÕ MUNKATÁRSAT
KERES! TEL: 06-20-980-5773

ALBÉRLET
1+2 FÉLSZOBÁS, felújított, bútorozott 3.
emeleti panel 1 éves idõtartamra kiadó.
Ár: 50.000 Ft + rezsi. Tel: 06-30-9772-503
KIADÓ a Madárdombon új, kétszobás,
összkomfortos, 75 m2-es, körteraszos
lakás, sarokkádas fürdõvel. 60.000
Ft/hó + rezsi. Tel: 06-30-641-6625
XVII. RÁKOSHEGYEN 30 m2-es, egy
szoba összkomfortos, gázkonvektoros,
külön mérõórás, önálló kisház jó állapotban kiadó házaspárnak. Tel: 2583210, 06-20-662-6869

EGYÉB
EZÜSTFELVÁSÁRLÁS! Keressen bennünket, a legjobb árat és készpénzt adunk.
Evõeszközök, tálcák, gyertyatartók, cukortartók, gyümölcstál stb. vétele. Cím:
1077 Wesselényi u. 19. Tel: 317-9938
A MADÁRDOMBON és környékén KUTYASÉTÁLTATÁST vállalok. A kutyusokat orvoshoz is elviszem. Tel: 06-20-663-9060
AUTÓT VÁSÁROLNÉK (keletit, nyugatit)
csak tulajdonostól, esetleg mûszaki nélkül is, reális áron Budapesten. Tel: 0670-522-0272

SZOLGÁLTATÁS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, FALBONTÁS NÉLKÜLI SZAKSZERÛ GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN ISTVÁN TEL: 06-20-317-0843
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! (ORION, VIDEOTON, ITTNOKIA, NORDMENDE, VESTEL, DUAL,
SCHNEIDER). Tel: 06-20-542-3529, 0620-410-6393
KÕMÛVESMUNKÁT, burkolást, szobafestést, mázolást, tapétázást, dryvitozást vállalunk. Tel: 06-20-541-3761
FODRÁSZT, KOZMETIKUST, MÛKÖRMÖST, PEDIKÛRÖST KERESEK ÜZLETEMBE A VÁROSKÖZPONT KÖZELÉBEN.
BÉRLETI DÍJ: 25.000 FT REZSIVEL. TEL:
06-30-335-7015
KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS emelõhátfalas autóval, megbízható rakodókkal. Irattárrendezés, épületen belüli anyagmozgatás. Tel: 06-30-631-6968, 257-7510
REDÕNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY, NAP-

ELLENZÕ, ROLETTA, SZÚNYOGHÁLÓ KÉSZÍTÉS
RÖVID HATÁRIDÕRE A NEMESKÉRI ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKÁTÓL. SZALAGFÜGGÖNY TISZTÍTÁS IS! TEL: 257-1875, 06-20-9719-201

TAKARÍTÁST VÁLLALOK a 17. kerületben hetente egy alkalommal. Tel: 06-20561-1605

Apróhirdetés
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, tapétázást
vállalok bútormozgatással és fóliatakarással lakosság részére és cégeknek
egyaránt. Tel: 06-30-433-3377
FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS 10%
kedvezménnyel, garanciával, magán
személyeknek és cégeknek egyaránt.
Tisztaság, pontosság! Tel: 256-4425,
06-20-9947-726
VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉSSZERELÉS, illetve kisebb javításokat is vállalok. Tel: 06-20254-7451, 257-7319
FOGSOROK KÉSZÍTÉSE, javítása, szükség
esetén háznál is. Tel: 06-30-314-22-26
ZÖLDTERÜLET, park, díszkert, épület
karbantartás számlaképesen közintézményeknek, cégeknek. Magánszemélyeknek vállalok hét végén is. Tel: 06-30548-7661

INGATLAN
FERIHEGYI ÚTON eladó 4 emeletes téglaház 4. emeletén 49 m2-es, jó állapotú
ház központi fûtésû lakás. Iá: 10,5 M Ft.
Tel: 06-70-524-9210
XVII. KER. GYÖKÉR UTCÁBAN 3 szobás,
75 nm-es, felújított (ablak- ajtócserék,
beépített konyha- és fürdõbútor, új burkolatok) lakás tulajdonostól eladó. Iár: 14
M Ft. Tel: 06-20-4146-489
PÉCELEN központi fekvésû, gázfûtéses,
2 szobás öröklakás eladó/kiadó, 57 m2,
erkélyes, lambériázott, spájz, zárt folyosó. Tel: 06-30-433-2353 E-mail: armastus@freemail.hu
HAPPY HOUSE Ingatlaniroda Bp. XVII.
PESTI ÚT 128. Tel: 06-20-388-7217,
06-30-978-1144 www.hhingatlan.hu

PÉCELEN, Kelõ lakóparkban újépítésû
belsõ kétszintes, duplakomfortos, nettó
64 m2-es, nappali + 2 szobás sorházi lakás eladó. A lakáshoz saját kert, terasz, és
zárt gépkocsibeálló tartozik. Áprilisi átadás. Burkolatok igény szerint választhatók. Szoc.pol, hitel felvehetõ. Ár: 15,5 M
Ft. Tel: 06-70-382-6491, 06-30-978-1144
PÉCELEN újépítésû 52 m2-es, nappali + 2
hálószobás sorházi lakás, 87 m2-es kerttel, kocsibeállóval, májusi átadással eladó. Szoc.pol, hitel felvehetõ. Ár: 14,9 M
Ft. Tel: 06-70-382-6491, 06-30-978-1144
XVII. RÁKOSKERTEN 2008-ban épült
115 m2-es, nappali + 3 szobás, dupla
komfortos, garázsos, nagyon szép ikerház fél, külön bejárattal, önálló kerttel,
terasszal, beépített konyhabútorral
Kulcsrakészen: 26,5 M Ft. Tel: 06-30978-1144, 06-70-382-6491
XVII. EGÉSZSÉGHÁZ UTCÁBAN négyemeletes ház elsõ emeletén 63 m2-es, 2
és fél szobás, nagykonyhás, felújítandó,
üres, azonnal költözhetõ öröklakás eladó. Irányár: 9,3 M Ft. 06-30-978-1144,
06-70-382-6491

XVII. KASZÁLÓ UTCÁBAN 49 m2-es, 2
szobás, felújítandó öröklakás négyemeletes társasházban eladó. Irányár: 8,5 M
Ft. 06-70-382-6491, 06-30-978-1144
XVII. KÖZPONTHOZ KÖZEL szépen felújított 48 m2-es, 2 szobás öröklakás.
Szobák parkettásak 12,5-18,5 m2.
Többi helyiség járólapos. Új vízvezetékek, új vízóra, új burkolatok, új konyhabútorral. Nagy szobában klíma.
Üres, tehermentes, azonnal költözhetõ! Ár: 8,9 M Ft. Tel: 06-30-978-1144,
06-70-382-6491
XVII. KASZÁLÓ UTCÁBAN 47 m2-es,
1+1fél szobás, loggiás, reluxás, Ny-i fekvésû távfûtéses jó állapotú öröklakás eladó. A szobák laminált padlósak, a többi
helyiség járólapos. Irányár: 9,2 M Ft. Tel:
06-70-382-6491, 06-30-978-1144
XVII. KÖZPONTHOZ KÖZELI, négyemeletes ház elsõ emeletén 58 m2-es, 1 + 2
fél szobás, étkezõs, erkélyes, jó állapotú
öröklakás eladó. Irányár: 10,9 M Ft. Tel:
06-30-978-1144, 06-70-382-6491
XVII. KASZÁLÓ LAKÓTELEP Pesti úti soron 73 m2 2+2 félszobás, loggiás, vízórás, kellemes elosztású öröklakás.
Parkra és a Pesti úti részre nyílnak az
ablakok. Irányár: 11,9 M Ft. Tel: 06-30978-1144, 06-70-382-6491
XVII. RÁKOSCSABÁN, 200 nöl telken 92
m2-es, 3 szobás szép állapotú családi
ház. Tölgyfaparkettás szobák, járólapos
étkezõs konyha, beépített konyhabútorral. Modern fürdõszoba, zuhanyzókabinos vécével. Szaletris kocsibeálló. Pince
10 m2. Nappaliból 10 m2 terasz. Mûanyag nyílászárók, beltéri ajtók ólomüveg betétes faajtók. Kombi cirkó fûtés.
Irányár: 23 M Ft. Tel: 06-30-978-1144,
06-70-382-6491
XVII. RÁKOSCSABÁN 2008. évben
épült négylakásos társasház 90 m2
1+3 félszobás szélsõ kétszintes sorháza. Hátsó lakás, saját leválasztott kerttel, terasszal, kocsibeállóval. Irányár:
24,9 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 0670-382-6491
XVII. RÁKOSCSABÁN 2007. októberben
téglából épült 66 m2 nappali+2 szobás, teraszos szélsõ sorház 200 m2 kerttel. A lakáshoz 2 kocsibeállási lehetõség tartozik.
K-D-Ny fekvésû, világos, mûanyag nyílászárós, redõnyös. A nappaliból 12 m2 terasz nyílik, kertkapcsolattal. Irányár: 21 M
Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-70-382-6491
XVII. RÁKOSLIGETEN a számozott utcák
egyikében 570 m2 telken 80 m2.es, 2
szobás, felújítandó családi ház, 50 m2
melléképülettel. Irányár: 18,5 M Ft. Tel:
06-30-978-1144, 06-70-382-6491
XVII. KASZÁLÓ UTCÁBAN 3. emeleti 54
m2-es, 2 szobás, erkélyes, jó állapotú
öröklakás eladó. Irányár: 9,7 M Ft.
Tel.:06-30-978-1144, 06-70-382-6491

Hírhozó
HAPPY HOUSE Ingatlaniroda széles
ügyfélköre részére keres XVII. kerületi ingatlanokat. 2,5 % sikerdíjért
vállaljuk a közvetítést. XVII. Pesti út
128. Tel: 06-20-388-7217, 06-30978-1144. Fényképes ajánlataink:
www.hhingatlan.hu

ELADÓ a XVII. ker. központjában 359
m2-es telken 85 m2-es, 2 szoba összkomfortos családi ház, 22 m2-es melléképülettel. Jó állapotú, tehermentes. Iá:
20 M Ft. Tel: 06-30-282-7086
TÁPIÓSZENTMÁRTON üdülõterületen,
gyógyfürdõhöz közel eladó 705 m2-es
telken egy 54 m2-es tetõtér-beépítéses,
amerikai konyhás, komplett nyaraló pincével. Tel: 06-20-9823-240
KIADÓ a Pesti út 134. alatt 17 m2-es iroda berendezve, riasztóval, wc, mosdó,
alacsony rezsi. Tel: 06-20-980-8087

OKTATÁS
MATEMATIKA TANÍTÁSA, korrepetálása
általános és középiskolásoknak szaktanártól többéves gyakorlattal. Házhoz
megyek. Tel: 06-70-311-0539
MATEK-, ANGOL-, informatikatanítás,
korrepetálás, felkészítés, fordítás középiskolai tanárnál és szakfordítónál. Tel:
06-20-463-4728
PEDAGÓGUSHÖLGYET KERESEK, aki kis
érettségire felkészíti a lányomat reáltantárgyakból. Tel: 06-20-263-6652, este:
256-5986
ANGOL, FRANCIA ÉS OROSZ nyelvbõl tanítás általános és szakmai (külkereskedelmi, gazdasági) nyelvoktatás kezdõtõl
a felsõfokig diplomás külkereskedõtõl.
Tel: 06-30-593-8004
SZÍNVONALAS oktatást kínálok magyarból,
történelembõl általános és középiskolás
szinten, illetve felvételire való felkészítést.
Házhoz is megyek. Tel: 06-30-398-2417
NAPKÖZI. Szeretné elfelejteni az otthoni
tanulást? Családias környezetben (kis
csoport) várjuk XVII. kerületi 6-12 éves
gyermekét napközis foglalkozásra. Garantált leckeírás, egyéni fejlesztés, játék.
Tel: 06-30-971-9667
ÓVODÁSOK ÉS ISKOLÁSOK fejlesztését
vállalom Rákoscsabán. Logopédia,
Ayres terápia, diszlexia. Tel: 06-30-8146963, 06-20-508-0667
MAGYAR NYELV és irodalomból korrepetálást, vizsgára felkészítést vállal diplomás szaktanár. Tel: 06-20-313-6614
FEJLESZTÉS 3-7 ÉVESEKNEK! Tanulási
gondok megelõzése, képességek célirányos fejlesztése, magatartási gondok
megoldása hatékony, de játékos módszerekkel. Némethné Z. Gabriella fejlesztõpedagógus 06-70-568-4559. E-mail:
nega64@freemail.hu
NÉMET NYELVOKTATÁST, érettségi és
nyelvvizsga-felkészítést vállal tapasztalt
német nyelvtanárnõ Rákoshegyen. Tel:
06-70-523-3687

HÍRHOZÓ · Fõszerkesztõ: Varga Orsolya. Mûvészeti vezetõ: Bozsoky Tamás Szerkesztõségvezetõ: Horváth Tibor Munkatársak: Kili Tamás, Szakács Zsuzsa.
Kiadja a lapalapító tulajdonos Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata megbízásából a Patriot Bt. · Felelõs kiadó a kiadó vezetõje · Szerkesztõség: 1173
Budapest, Pesti út 167. I. emelet. Tel./fax: 257-9589. E-mail: hirhozo@t-online.hu Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató· Terjeszti a Feibra · Megjelenik 35.000 példányban
KÖVETKEZÕ SZÁMUNK FEBRUÁR 26-ÁN JELENIK MEG.
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BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ
ALKUSZ KFT.

Minden, ami biztosítás: EGY HELYEN!
CASCO,-KÖTELEZÕBIZTOSÍTÁS (egyedi,-és flották kezelése),
lakás,-társasház, nyaralóbiztosítás (akár 45%-os kedvezménnyel)
VÁLLALKOZÁSOKNAK (vagyonbiztosítás, épszer,
szállítmánybiztosítás, felelõsségbiztosítások személyre szabottan:
20-50%-os kedvezmény)
ÉLET,-ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSOK (az összes biztosító
termékeinek palettájáról válogathat)
EGÉSZSÉG,-ÉS NYUGDÍJPÉNZTÁRI AJÁNLATOK adása,
belépéssel kapcsolatos ügyintézése
UTASBIZTOSÍTÁSOK (egyéni és csoportok részére:
6 biztosító ajánlatával)

Irodáink: 1172 Bp. Cinkotai út 2., tel.: 253-0146, 257-7214, fax: 257-7214
1183 Bp. Üllõi út 458., tel.: 296-0256, 296-0257
1173 Bp. Péceli út 108., tel.: 258-2552
Új iroda nyilt:
Nyitva: H-Cs: 8-16, P: 8-13.30-ig

www.euroquattro.hu

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

