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XIX. évfolyam 9. szám

Hét új mûfüves pálya épült

Budapest Fõváros
XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata

Villanyfényes meccs a Diadalban

A TRIANONI
 KILI TAMÁS-SZAKÁCS ZSUZSA

BÉKEDIKTÁTUM
89. ÉVFORDULÓJÁN
tisztelettel meghívja önt
A 2009. JÚNIUS 4-ÉN
tartandó
megemlékezésre
Program 19 órakor:
Koszorúzás a Pesti úti
Népkertben álló
Országzászlónál
Beszédet mond:
Riz Levente
polgármester
20 órakor:

ét új mûfüves, villanyfényes sportpályát épített az önkormányzat. Az átadásokra
a napokban került sor:
május 8-án a Jókai Mór
és a Czimra Gyula, 9-én
a Pál Apostol, 12-én a
Balassi gimnázium és a
Zrínyi, 13-án a Diadal
úti iskola diákjai örülhettek az új sportlétesítménynek. A hetedik pályát, a Bakancsos utcai
önkormányzati sporttelepen Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság
elnöke jelenlétében június 2-án adják át.

H

Folytatás a 8. oldalon > A Balassiban május 12-én avatták fel az új sportpályát

Rákosmente
Önkormányzata
Emlékünnepe

Közoktatási megállapodás

tiszteletére,

Nevelés nélküli iskola nem létezik – mondta Erdõ Péter bíboros

a Magyar Hõsök

– a haza szabadságáért,

 HORVÁTH TIBOR

függetlenségéért,

ájus 22-én Erdõ
Péter bíboros, az
Esztergom-Budapesti
Fõegyházmegye érseke
és Riz Levente polgármester közoktatási és
támogatási megállapodást írt alá a Fuchskastély elsõ emeleti tárgyalótermében.
A szerzõdés szerint az

M

a nemzet
fennmaradásáért
küzdött hazafiakra
emlékezve – koszorút
helyez el
a Pesti úti
I. világháborús
emlékmûnél
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Szennyvízszállítási gondok
Környezettudatos nevelés az óvodában
Kétezer tõ muskátli ajándékba
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önkormányzat támogatja a kerületi Pál Apostol
Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumba
járó gyerekek oktatását,
számukra is ingyenesen
elérhetõvé teszi a kerületi pedagógiai szakszolgáltatásokat.
A Pál Apostol Általános Iskola 1992-ben jött
„A mostani megállapodás létre három történelmi
példaértékû”
egyház összefogásának
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Megújult az iskola tornacsarnoka
Jókai nap a Vigyázóban
Mestertenyésztõ Rákoscsabán
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köszönhetõen. Néhány
év múlva kizárólagos
fenntartóvá az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye vált. Az intézmény 1997-ben egy
gimnáziummal bõvült,
2003-ban maturált az elsõ évfolyam. „Önkormányzatunk értékteremtõ intézményként
tekint az iskolára.”
Folytatás a 7. oldalon >
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Galla Miklós elõadása Rákoskerten
Kerületi sportoló elismerése
Vandálok pusztítottak a játszótéren
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Szeptemberre megújul két iskola
Az önkormányzat terepjárót vesz a rendõrségnek
Rendkívüli testületi ülést tartott Rákosmente
Önkormányzatának képviselõ-testülete május
11-én, összesen kilenc napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselõk.

 KILI TAMÁS
lsõként az európai
parlamenti választások kapcsán a XVII.
kerületi szavazatszámláló bizottságok önkormányzati
tagjainak,
póttagjainak megválasztása tárgyában döntöttek. A továbbiakban
a rendõrség támogatása
került napirendre, a
képviselõk a választókerületi céltartalék terhére újabb 5 millióval
segítik a XVII. kerületi
Rendõrkapitányság
munkáját a Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítványon
keresztül, célzott támogatásként. Az önkormányzat ebben az évben 30 millió forinttal
támogatja a rendvédelmi testületet, errõl már
korábban döntöttek.
Salgó László rendõrkapitány tavasszal azzal a
kéréssel fordult a képviselõkhöz, hogy választókerületi keretükbõl támogassák egy terepjáró beszerzését a
rendõrség részére. Kérését azzal indokolta,
hogy a kerület külsõ területeinek ellenõrzésekor a hagyományos
rendõrautók alacsony
építésük miatt rendsze-

E

F

resen sérülnek, javításuk hosszú idõt vesz
igénybe. A kérésnek
eleget téve 5 millió forintot adtak össze a
képviselõ-testület tagjai, amely elegendõ lesz
a terepjáró beszerzéséhez, az elõterjesztést
egyhangúan elfogadták.
Ezt követõen a képviselõk a Diadal Úti Általános Iskola és az Újlak
Utcai Általános, Német
Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola felújítása érdekében a projektszerzõdés megkötésérõl szóló javaslatot
tárgyalták. A képviselõtestület
márciusban
döntött arról, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlanok
felújítására/korszerûsítésére a Rákosmente
Kft., valamint a Groppo
Panelrehab Kft. részvételével konzorciumot
hoz létre, amelynek keretében szeptemberig
elkészül a két iskola felújítása. A testület határozatának megfelelõen
a konzorciumi szerzõdést a felek május 7-én
aláírták, a részletes mûszaki, gazdasági és
költségtervek elkészültek. Ahhoz, hogy szep-
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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 – június 22. Bejelentkezés: 2533306, 253-3398.

*
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Horváth Tamás

Hrutka Zsolt

temberre, a következõ
tanítási év kezdetére elkészülhessen a két iskolát érintõ komplex felújítás, szükséges a projektszerzõdés megkötése, a közbeszerzési eljárás mielõbbi kiírása.
Kiss Lajos frakcióvezetõ
(MSZP) kritizálta, hogy
a Rákosmente Kft.
nyolc százalékban részesül a megtakarításból, ugyanis ez véleménye szerint nincs arányban az elvégzendõ
munkával. Másik problémája a közbeszerzéssel volt kapcsolatos. A
szerzõdésben az szerepel, hogy a konzorcium
tagjai egy-egy mûszaki
embert delegálnak a bíráló bizottságba. Az a
kérdése, hogy a képviselõ-testület által választott bizottság kiegészül-e ebben az esetben
plusz három fõvel,
vagy pedig a testület kizárásával kívánják lebonyolítani a közbe-

szerzési eljárást? Horváth Tamás elõterjesztõ
válaszában megnyugtatta Kis Lajost, a képviselõkbõl álló bíráló bizottság csak kiegészül
három mûszakival, szó
sincs arról, hogy a képviselõ-testület ki lesz
zárva a folyamatból.
Hozzátette: azért állapodtak meg a Rákosmente Kft. nyolcszázalékos részesedésében,
mert speciális beruházásokról van szó, amelyek kiemelt figyelmet
igényelnek, és többletfeladatokat is jelentenek a cég számára az
üzemeltetés során.
A következõ napirendi pontban Riz Levente
arra tett javaslatot,
hogy a PodmaniczkyVigyázó-kastéllyal kapcsolatos peres eljárás
folytatásához új jogi
képviselõt jelöljenek ki
a képviseletet eddig ellátó Gellér és Kis Ügyvédi Iroda helyett. Az
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Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: június 15. Elõzetes bejelentkezés: 257-5054.

Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – június 22. Bejelentkezni
az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás
– Fidesz – június 8. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet.

*
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ügyvédi iroda ugyanis
áprilisban kelt levelében arról tájékoztatta az
önkormányzatot, hogy
az ügy ellátását csak abban az esetben tudja
vállalni, ha a felek az
ügyvédi iroda kártérítési felelõsségét kizárják,
illetve az az iroda nevében eljáró ügyvédek felelõsségbiztosítása erejéig limitálható. A javaslatban Riz Levente
szerint az önkormányzatnak nincs lehetõsége
az eljáró jogi képviselõ
felelõsségének kizárására, illetve korlátozására, a jogokról való lemondás esetén az önkormányzati vagyoni
igények késõbbi kielégítése meghiúsulhatna.
A
képviselõ-testület
ezért úgy döntött, hogy
a választott bírósági eljárás megindításához a
polgármester gondoskodjon új jogi képviselõ
kijelölésérõl.
Tárgyalt a képviselõtestület a Közbeszerzési Döntõbizottság határozatáról, amelyben a
közétkeztetési pályázat
kapcsán elmarasztalták
Rákosmente Önkormányzatát és 2 millió
forint bírság megfizetésére kötelezték, továbbá meg kell térítenie az
egyik pályázónak, a Junior Zrt.-nek 900 ezer
forint összegû igazgatási szolgáltatási díját.
Az önkormányzat nyílt
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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.

közbeszerzési eljárást
indított a kerület közétkeztetési feladatainak
ellátására az április 1jétõl 2010. június 15-ig
terjedõ idõszakra. Az
eljárás során összesen
két cég nyújtotta be
ajánlatát, a Pensió 17.
Kft., valamint a Junior
Zrt. Az ajánlatok felbontása után a Junior
Zrt. képviselõje jelezte,
hogy a Pensió 17. Kft.
ajánlata ellentétes a felhívás és a dokumentáció elõírásaival, míg saját ajánlatuk szerinte
megfelelõ. Az ajánlatok
összehasonlíthatósága
érdekében az ajánlatkérõ megbízottjaként eljáró ügyvéd hiánypótlási
felhívást küldött mindkét ajánlattevõnek, akik

rást, és a fent leírt bírságot szabta ki. Kiss Lajos
hozzászólásában úgy
vélte, hogy mivel a
Közbeszerzési Döntõbizottság nem kötelezte
az önkormányzatot új
eljárás kiírására, ezért a
pályázatokat tizenöt
napon belül el kellene
bírálni, ami nem történt
meg. Véleménye szerint az elõterjesztésnek
tartalmaznia kellene az
ajánlat meghosszabbításával kapcsolatos információkat. Azt kérdezte az elõterjesztõtõl,
Fohsz Tivadar alpolgármestertõl, hogy ennek
a közétkeztetési pályázatnak mi lesz az eredménye. Az alpolgármester jelezte, hogy a
Közbeszerzési Döntõ-

Lázár Attila

Fohsz Tivadar

eleget is tettek a felhívásnak. A Bíráló Bizottság ülésére március 17én került sor, ezt követõen már másnap a Junior Zrt. jogorvoslati
kérelemmel fordult a
Közbeszerzési Döntõbizottsághoz, amely az
eredményhirdetést
megelõzõen
felfüggesztette a folyamatban
lévõ közbeszerzési eljá-

bizottság az eredményhirdetést 30 nappal elhalasztotta, ezért ott
folytatódik az eljárás,
ahol abbamaradt. Ennek értelmében az
eredményhirdetést május 27-re, a szerzõdéskötést június 4-re halasztotta az önkormányzat jogi képviselõje. Az ajánlat meghosszabbításával pedig

F
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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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azért nem foglalkozik
az elõterjesztés, mert
annak nem az a tárgya.
A képviselõ-testület
úgy határozott, hogy a
2 millió + 900 ezer forintos befizetési kötelezettségének eleget tesz
az
önkormányzat,
ugyanakkor kezdeményezik a Közbeszerzési
Döntõbizottság határozatának bírósági felülvizsgálatát, mert azt
megalapozatlannak
tartják.
A következõ napirendi pont a városközpontberuházással foglalkozott. Riz Levente elmondta, hogy a városközpont-rehabilitációs
pályázat tartalmát módosítani kellett, ugyanis
a pályázott 1,4 milliárd
helyett 900 millió forint
támogatásról kaptak értesítést, ezért arra van
szükség, hogy a mûszaki tartalmat felülvizsgálják. Az elõterjesztés
szerint az új fõtér alá
tervezett mélygarázs
megvalósítása emiatt
elmarad, illetve a Pesti
út északi oldalára megálmodott sétány csökkentett mûszaki tartalommal fog megépülni.
A többi projektelem
megvalósul.
A testület utolsó
döntését egy szomorú
haláleset miatt kellett
meghozni: a Rákosmente Kft. könyvvizsgálója áprilisban elhunyt, ezért helyére új
szakembert kellett választani. Rocskai János
személyét a testület
egyhangúlag
jóváhagyta.

Budapest Fõváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata
tisztelettel meghívja önt a 2009. június 6-án
18.00 órakor kezdõdõ

DÍJÁTADÁSI ÜNNEPSÉGRE
„Rákosmente díszpolgára”
cím kitüntetésben részesül:
Dely Csaba, a Bartók Béla Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója
Gál Ferenc, a Kaszap István Alapítvány néhai
kuratóriumi elnöke (posztumusz)
„Rákosmente közbiztonságáért” Emlékérem
kitüntetésben részesül:
Csesznok Attila tûzoltó fõtörzsõrmester
Tiletzky András rendõr törzszászlós
a „Rákosmente sportjáért végzett kimagasló
tevékenységért” díj kitüntetésben részesül:
Domokos Éva kosárlabda szakedzõ
A díjakat átadja: Riz Levente polgármester
Helyszín: Vigyázó Sándor Mûvelõdési Ház
1173 Budapest, Pesti út 113.

Tájékoztató
A Képviselõ-testület
2009. szeptember 1-tõl 2010. február 28-ig tartó
ülésszakának munkatervéhez javaslat tehetõ
olyan témák felvételére,
melyek megtárgyalása indokolt.
A javaslatokat a Képviselõ-testületi Irodára
(Polgármesteri Hivatal,
1173 Budapest, Pesti út 165. I. em. 108.)
lehet leadni: 2009. június 5-ig.

Helységnévtáblát állítanak
Rákosligeten
Rovásírásos helységnévtáblát állít
a Rákosligeti Polgári Kör június 4-én, csütörtökön
18 órakor a Rákos-patak
Ferihegyi úti hídjánál.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk
a Rákosliget határát szimbolikusan jelzõ oszlop
ünnepélyes avatására.
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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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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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Zárszámadás: jól gazdálkodott
az önkormányzat 2008-ban
 KILI TAMÁS
képviselõ-testület
május 21-ei ülésén
Riz Levente polgármester ismét egy sikeres
önkormányzati pályázatról tájékoztatta a
képviselõket. Rákosmente Önkormányzata
még márciusban közszolgáltatási szerzõdést kötött a Budapesti
Filharmónia Társasággal, annak reményében, hogy a zenekar az
önkormányzat segítségével sikeresen pályázhat a Magyar Államkincstár
Regionális
Igazgatóságánál. A pályázat
eredményes
volt, 48 millió forintot
nyert az önkormányzat, amely összeg teljes
egészében a Budapesti
Filharmónia Társaságot illeti meg. Cserébe
a zenekar fõ támogatójaként tünteti fel Rákosmente Önkormányzatát, kiadványaikban,
mûsorrendjükben
megjeleníti az önkormányzat nevét és címerét, valamint közremûködnek kerületi rendezvényeken.
További jó hírként
közölte a polgármester,
hogy fellebbezésére a
Fõvárosi Vagyonátadó
Bizottság megváltoztatta korábbi döntését,
és a fõváros helyett a
kerületi önkormányzat
tulajdonába adta Rá-

A

F

A testület oktatási intézményvezetõket erõsített meg, illetve új igazgatókat választott

koskeresztúr
egyik
mûemlék épületét, a
Bulyovszky-házat. Az
ítélet jogerõs, azzal a
feltétellel, hogy a fõvárosi önkormányzatnak
az épületre ingyenes
használati joga van. Ezt
a jogot a fõvárossal közös
megegyezésben
szeretnék máshová áthelyezni, mert ma a fõváros nevében a Bajcsy
kórház használja az ingatlant, raktárként, de
inkább
lomtárként,
amely méltatlan az
épülethez és megköti a
tulajdonos kezét. A
használati jog egyébként azt jelenti, hogy az
épület karbantartása a
fõvárosi önkormányzat
kötelessége, aki ennek
azonban nem tesz eleget. Amennyiben sikerül a két önkormány-
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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

*
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zatnak megegyezni, el
lehet kezdeni az épület
rendbetételét – tette
hozzá Riz Levente.
A napirend elõtti
hozzászólások sorát
Kovács István (Itthon
Rákosmentén Egyesület) nyitotta meg. Több
hónapja jelezte, hogy
szeretne részt venni a
Gyergyószentmiklósra

induló pünkösdi önkormányzati delegációban. Tudomása szerint kerületünk testvérvárosa öt fõ részére
küldött
meghívót,
azonban Rákosmente
Önkormányzata idén
nem indít hivatalos delegációt. Kovács képviselõ ezt nem tartotta elfogadhatónak. Másik

Farkas György

Kovács István

O G A D Ó Ó R Á K

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.

*
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problémája, hogy a
testvérvárosokba induló delegációkról az ellenzék nem kap tájékoztatást. A felvetésre
Fohsz Tivadar alpolgármester reagált, aki
hangsúlyozta, hogy az
önkormányzati delegációkat hivatali tisztségviselõk vezetik, az utakon az Itthon Rákosmentén Egyesület képviselõi, köztük Kovács
István is rendszeres
részt vesznek. Idén a
csíksomlyói búcsúra
nem indítanak hivatalos delegációt, viszont
saját költségen, magánúton többen elutaznak.
Ruthner
György
(MSZP) az önkormányzat
faültetési
programjának hiányosságaival foglalkozott
napirend elõtti hozzászólásában. Mint ismert, az önkormányzat
minden évben annyi
fát ültet, ahány évet
írunk, tehát tavaly
2008, idén pedig 2009
darabot. A kezdeményezéssel önmagában
nincs gond, ellenben a
közterületre ültetett
fák egy része kiszáradt,
illetve nagyobb fák alá
telepítették. Így történt
ez a színes házak szervizútja mellé kihelyezett növényekkel is,
ahol szerinte ad hoc
módon, szakszerûtlenül zajlott a program
megvalósítása. Gyenge

O G A D Ó Ó R Á K

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.

csemetéket ültettek tavaly õsszel, közülük
legalább húsz darab
már ki sem rügyezett
az idén. Arra kérte a
polgármestert, hogy a
2007 óta elültetett fák
helyének pontos megjelölését tartalmazó térképeket bocsássák rendelkezésére még a júniusi rendes testületi ülés
elõtt. Riz Levente megköszönte a képviselõ
jelzését, jelezte, hogy
utánajár az elmondottaknak.
A továbbiakban részben zárt ülésen személyi kérdésekben döntött a képviselõ-testület, oktatási intézményvezetõket
erõsített
meg, illetve új igazgatókat választott ötéves
idõtartamra. A pályázatok elbírálását követõen ennek értelmében
a következõ tanévtõl
Hicz János lesz a Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. Lengyel
Pálnét, az Összefogás
óvoda vezetõjét, aki 26
éve vezeti az intézményt, a testület újabb
öt évre megerõsítette
tisztségében.
A Balassi Bálint
Nyolcévfolyamos Gimnázium
igazgatói
posztjára az iskola két
pedagógusa pályázott,
közülük Farkas Györgynek szavazott bizalmat
a testület. Riz Levente
egyúttal megköszönte
a nyugdíjba vonuló Juhász Gusztávné igazgató több évtizedes, lelkiismeretes vezetõi munkáját, amit a Fürst Sán-

F
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dor, majd a Balassi Bálint
Gimnáziumban
végzett. Változás történt a rákoskerti Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatói posztján, szeptembertõl Georgita Imre lesz az intézmény új vezetõje. A
Zrínyi Miklós Általános Iskola intézményvezetõi székére egyedül a jelenlegi igazgató, Petrõczy Tibor pályázott, aki 1982 óta dolgozik az iskolában,
kezdetben tanárként,
1993-tól pedig igazgatóként. A testület egyhangú szavazása nyomán Petrõczy Tibor
maradt az intézmény
vezetõje 2014-ig.
Megtárgyalta a testület az önkormányzat
2008. évi költségvetés
zárszámadásáról szóló
rendeletet, valamint
sor került az önkormányzat vagyonkimutatásának elfogadására. Nehéz gazdasági

Ruthner György

körülmények között a
városvezetés jól bánt a
kerület pénzeszközeivel - mondta bevezetõjében Riz Levente. Úgy
növekedett a kerület
vagyona, hogy közben
nem került sor hitelfelvételre, csupán az elõzõ ciklusban felvett hiteleket kellett törleszteni. A tervezetthez képest jelentõsen túlteljesítették az építmény- és
telekadó-bevételt, és
fontos bevételi forrássá
vált a szabad pénzesz-

közök lekötése, kamatozása, amelynek köszönhetõen 150 millió
forinttal sikerült a büdzsét kiegészíteni.
Idei költségvetésében Rákosmente Önkormányzata 12 millió
forintot különített el a
kerületi kisebbségi önkormányzatok támogatására, amelyre április
végéig lehetett pályázni. Az elõterjesztõ
Fohsz Tivadar alpolgármester elmondta,
hogy a szervezetek éltek is a lehetõséggel,
egyedül a Görög Kisebbségi Önkormányzat nem nyújtott be pályázatot. Tekintettel a
szûkös gazdasági lehetõségekre, a pályázók
nagy önmérsékletrõl
tettek tanúságot, szolidan fogalmazták meg
elképzeléseiket. Elõször fordult elõ, hogy a
kisebbségi önkormányzatok közösen pályáztak a Kisebbségi napra,

A Balassiban is új igazgatót választott a testület
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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 a Csillagszem Óvodában (Újlak u. 114.).
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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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 hónap
2. hétfõjén 17-18 óráig a Polgármesteri Hivatal 305-ös

*
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amelyet a RÁZENE
fesztivál keretén belül,
június 13-án kívánnak
megrendezni. Erre a kisebbségi kulturális seregszemlére 1,5 millió
forintot biztosít az önkormányzat - hangsúlyozta az alpolgármester. A testület döntése
értelmében 2009-ben a
Lengyel
Kisebbségi
Önkormányzat
950
ezer, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1,5
millió, a Román Kisebbségi Önkormányzat 400 ezer, a Szlovák
Kisebbségi
Önkormányzat 2,8 millió, a
Német Kisebbségi Önkormányzat 4,7 millió,
az Örmény Kisebbségi
Önkormányzat
420
ezer, a Bolgár Kisebbségi önkormányzat 550
ezer, és a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 420 ezer forint támogatásban részesül.
Határozat született a
Rákosligeti Polgári Kör
kérelmérõl szóló elõterjesztésrõl, rákosligeti helységnévtábla
felállításának engedélyezésérõl. A polgári
kör a Gregor József Általános Iskola diákjai
által készített helységnévtáblát a Rákos-pataknál, Rákosliget határán kívánja elhelyezni. A fenyõbõl készült
táblán Rákosliget rovásírással és latin betûkkel van feltüntetve,
mellette Rákosmente
címerével. A helységnévtábla ünnepélyes
felavatását a civil szervezet június 4-ére tervezi.

O G A D Ó Ó R Á K

szobájában környezetvédelmi fogadóórát tart. Rákosligeti
fogadóórát tart minden hónap elsõ csütörtökén 18–19
óráig a Csekovszky Árpád Mûvelõdési Házban.
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.
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TRIANONRA
EMLÉKEZNEK
A Jobbik rákosmenti
alapszervezete
Trianon
megemlékezést tart
június 4-én
16.30-tól
a kerületi emlékmûnél.

MEGHÍVÓ
Meghívjuk önt és családját a Jobbik
Magyarországért Mozgalom kampánygyûlésére
a Csekovszky Árpád Mûvelõdési Házba
(Hõsök tere 9.) május 28-án 19.00 órakor.

MSZP-s koszorúzás
az Európa napon

Meghívott vendégeink: Szilágyi György, a Nemzeti
Egyletek országos fõkoordinátora, Vona Gábor, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke.

 SZAKÁCS ZSUZSA
z egységes Európa nem varázsütésre valósul meg, hanem önmagát építi
majd fel. A nemzetek
szolidaritásán alapuló
konkrét tettekbõl születik. - Robert Schuman
volt francia külügyminiszter, az európai egyMájus 9-én utcai adománygyûjtésbe kezdett a Magyar Vöröskereszt. Kerületi önkéntesei a ség egyik atyja vallotta
keresztúri piacnál helyezték el ládájukat, hogy az összegyûjtött pénzzel segítsék e gondolatokat, majd
Rákosmente nehéz anyagi körülmények között élõ gyermekeinek nyári táboroztatását.
Jean Monnet-val együtt

A

kidolgozták a híres
Schuman-tervet, amely
1950. május 9-én került
nyilvánosságra. Azóta
ezen a napon ünneplik
az Európai Unió születését. Alexa György országgyûlési képviselõ
és a helyi MSZP koszorúzták meg a Fuchskastély kertjében a Robert Schuman-emléktáblát, megemlékezve
hazánk öt évvel ezelõtti
uniós csatlakozásáról.

Templombúcsú Rákoscsabán
VSZAKÁCS

ZSUZSA

rákoscsabai Nepomuki Szent János
templomban a tavaszi
búcsú alkalmából ünnepélyes fõpapi nagymisét tartottak május 16án, amelyet Juliusz Janusz érsek, apostoli
nuncius mutatott be. Az
érsek a szertartás egy
részében magyarul méltatta a templom névadóját, aki nem sokkal
pappá szentelése után,
prágai kanonok és érseki helyettes lett. Miután
IV. Vencel cseh király õt
választotta gyóntatójá- A Szent János-templomban ünnepélyes fõpapi nagymisét tartottak
ul, és azt követelte tõle,
árulja el mit gyónt a ki- Laffert báró 1740-ben építette Nepomuki Szent János tiszteletére a település elsõ
rályné, János a gyónási katolikus templomát, amely gyönyörû, egyhajós barokk stílusát 1762-ben nyerte el.
titok szentségére hivat- A szentély igen értékes seccóján a Szentháromság ábrázolása, és a négy evangéliskozva megtagadta a ki- ta látható. A templom oltárát - régi okmányok szerint - a budavári Zsigmond kápolrály kívánságát, aki nából helyeztek át Rákoscsabára. Történelmi értékû alkotás még a szószék és a ke1383. május 16-án a hí- resztelõkút, valamint a Szeplõtelen Szüzet ábrázoló olajfestmény. A templom teljes
res Károly hídról a se- felújítása 1996-ban készült el.
bes folyású Moldvába

A

dobatta a papot. Isten
azonban
nyomban
megdicsõítette hõs vértanúját: alig hogy élettelen teste felmerült a habokból, ragyogó fény
vette körül. A szokatlan
jelenség láttára az emberek ezrével tódultak a
folyó partjára, majd
megjelentek a káptalan
kanonokai is, és amikor
felismerték megdicsõült
társukat, saját vállukon
vitték a Szentkereszttemplomba.
Mikor
1719-ben felnyitották a
sírt, a szent nyelvét még
egészen ép állapotban
találták.
A szombati ünnepi
nagymisén részt vett
Riz Levente polgármester és Horváth Tamás alpolgármester. A búcsú
napján a templomkertben egész napos program várta a gyermekeket és a felnõtteket.
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Közoktatási megállapodás született
Erdõ Péter bíboros: Nevelés nélküli iskola nem létezik
Folytatás az 1. oldalról >

Meggyõzõdésem, hogy
a keresztény katolikus
értékrend Rákosmentének csak a javára szolgálhat – mondta Riz Levente. A kerületi városvezetés hosszú távra kívánta rendezni a kapcsolatot a legnagyobb
történelmi egyházzal,
ezért 2033-ig szóló
megállapodást kötöttek. A szerzõdést elõzõleg a kerületi képviselõtestület egyhangúlag
hagyta jóvá. A mûködés anyagi biztonságát
erõsíti, hogy az önkormányzat már nem csupán a kerületi diákok
után ad támogatást a
Pál Apostol Általános
Iskola és Gimnáziumnak, hanem minden tanuló után. Az oktatási
szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgáltatások (nevelési tanácsadó, logopédia, gyógy-

Riz Levente és Erdõ Péter írta alá a megállapodást

testnevelés stb.) ugyanúgy ingyenesen járnak
majd az itteni fiataloknak, mint az önkormányzati iskolába járó
gyermekeknek. A megállapodásnak is köszönhetõ, hogy 2009 õszétõl
már két gimnáziumi
osztály indul útjára,
ami azért is örömteli,
hiszen Rákosmente az
itt élõk átlagéletkorát

tekintve fiatal kerület,
kevés a középiskolai férõhely, így rengeteg
utazási idõt megspórolhatnak az intézménybe
felvett tanulók.
Erdõ Péter bíboros is
üdvözölte a hosszú távú megállapodást, hiszen a magyar közoktatás rákfenéje sok egyéb
gond mellett az, hogy
rövid távú szabályozá-

sokból áll. „A mostani
megállapodás példaértékû, és a kerület lakóközösségét is építi, hiszen számtalan társadalmi probléma is más
megvilágításba kerülhet azáltal, hogy egyre
több olyan tanuló lesz
személyes ismeretségben egymással, akik
azonos értékrend mentén szocializálódtak. A

modern magyar államban mi is az embert
igyekszünk szolgálni a
maga
teljességében.
Egyenjogú állampolgárnak szeretnénk érezni magunkat vallásos
emberként.
Nevelés
nélküli iskola pedig
nincsen. Ha világnézet
nélküli oktatásban részesül valaki, abból világnézet nélküli, vagy
nihilista ember lesz.” emelte ki a bíboros
atya.
Horváthné Vincze Judit
igazgató asszony és
Udvardy Tamás, Rákoskeresztúr plébánosa köszönetet mondott az
önkormányzatnak, egyben reményüket fejezték ki, hogy a most aláírt dokumentum jó idõre szavatolja majd a
színvonalas oktatásinevelési munkát. A
szerzõdést Erdõ Péter
és Riz Levente látta el
kézjegyével.

Épül-szépül a kerület
 HORVÁTH TIBOR
orváth Tamás alpolgármester tájékoztatta a Hírhozót a
virágszigetekrõl és az
aktuális útfelújítási

H

munkálatokról.
Elmondta, hogy 2008ban
elhatározták,
hogy virágszigeteket
építenek a kerület különbözõ pontjain. Õszszel árvácskákat ültet-

tek (pl. a Mónus Illés
parkba, a Pesti útra),
most pedig egynyári
virágokat.
Az
útépítésekkel
kapcsolatban Horváth
Tamás lapunknak ki-

fejtette, hogy a Ferihegyi úti csatornázása
után a mûszaki átadás
és átvétel a héten megtörténik.
Ezt követi a Ferihegyi út teljes körû,

szegélytõl szegélyig
tartó felújítása, amely
várhatóan július végéig készül el.
A Naplás úti csapadékcsatornát július 15ig fogják átadni.
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Hét új mûfüves pályát
A hetedik június elejére készül el · Villanyfényes meccs a Diadalban
Folytatás az 1. oldalról >

A hét mûfüves, villanyfényes kispályás
labdarúgópálya felépítésével
Rákosmente
Önkormányzata nagy
lépést tett a kerület
sportéletének fellendítése, az utánpótlás nevelése érdekében. A
megvalósítás
ötlete
Lázár Attila önkormányzati képviselõ nevéhez fûzõdik, a nemes
elképzelésbõl pedig
hamarosan
konkrét
tervek születtek. A
képviselõ-testület 2008
nyarán fogadta el a beruházásról szóló elõterjesztést, majd a közbeszerzési eljárás során
a Sport Trade Kereskedelmi Kft. nyerte el a
kivitelezés jogát. A 120
millió forintot felemésztõ munkák tavasszal kezdõdhettek
meg az önkormányzat
finanszírozásában, a
forrást önerõbõl teremtették elõ. A precíz talaj-elõkészítés mellett
az esti játéklehetõséget
is biztosító világítástechnikát, díszburkolatokat, védõkerítéseket
és védõhálókat, valamint szükség szerint
oldalpalánkokat is kiépítettek. A 40x20 méter alapterületû gumizúzalékkal
felszórt
mûfüves pálya télennyáron egyaránt alkalmas nappali és esti
sportolásra, különösebb karbantartást nem
igényel, a garanciális
javításokat a kivitelezõ
cég három éven belül
díjmentesen elvégzi.
Fontos, hogy az iskolák
a testnevelési órák után
délutánonként és esténként bérbe adhatják
a pályákat, így a beruházás „visszahozza az
árát”, bevételt termel

A Jókaiban Fenyvesi Máté is részt vett a pályaavatón

az intézményeknek,
amelyet további sportcélokra fordíthatnak.
Riz Levente polgármester mondott köszöntõt a zöld mûgyepen, majd az oktatási
intézmények vezetõi
álltak a mikrofon elé. A
nemzeti színû szalagok
ünnepélyes átvágása
után a polgármester, az
iskolák igazgatói és a
pályák védnökei aláírásukkal látták el a
Sport Trade Kereskedelmi Kft. által felajánlott bõrlabdákat, amelyek a továbbiakban
maradandó relikviaként valószínûleg az iskolák sportvitrinjeit díszítik majd.
Riz Levente a pályaavatókon elmondta,
hogy az új mûfüves pályák szimbólumai annak a jövõképnek, amit
az önkormányzat szeretne megvalósítani:
modern kertvárost kívánnak építeni, amelyben kulcsszerepet kap
a testmozgás, az egészséges életmód, a sport.
A sport az emberi élet
egyik
alapfeltétele,
amibõl erõt lehet nyer-

a gyerekek számára,
hiszen õk azok, akik
ezen a pályán majd
rugdossák a gólokat.
Az angol nyelvben a
gól nem csak azt jelenti, hogy a hálóba gurult
a labda, hanem egy cél
elérését is jelenti. A cél
pedig az, hogy a diákság egészséges legyen,
sokat mozogjon, és aztán sikeres felnõtté váljon – tette hozzá a polgármester.
Május 8-án elsõként
a Jókai Mór Általános
Iskolában adták át az új
mûfüves pályát. Riz
Levente, Újváriné Gercsák Anikó iskolaigazgató, Dunai Mónika és

ni, de nem csak fizikai
erõt. A jó erõnlét segít a
megpróbáltatásokat elviselni, akár lelki, akár
szellemi próbákat kell
kiállni. A sport az életre, közösségi szellemre, a gyõzni akarásra, a
nehézségek leküzdésére és sportszerûségre
nevel. A sport jobb emberré tesz - és óriási
szerepe van az ifjúság,
jövõ nemzedék nevelésében.
Riz Levente kitért ar- A Czimrában Plókai Attila a pálya védnöke
ra is: sok helyütt, az orLázár Attila önkormányzati képviselõ,
Varjúné Fekete Ildikó, az
Oktatási Mûvelõdési és
Sport Iroda vezetõje és
Fenyvesi Máté, 76 szoros magyar válogatott
labdarúgó, a pálya
védnöke vett részt az
ünnepélyes pályaavatón.
Az ünnepélyes megnyitó keretében került
sor a pályaavató kezdõrúgásra is, amelyet a
A Pál Apostolban focitornával ünnepeltek
polgármester és Fenyvesi Máté végzett el, a
szágos hírekben azt Eközben itt Rákosmen- gyerekek nem kis öröhalljuk, hogy cudar tén valami egészen mére.
idõk járnak, nagyon más történik, építkeÉs hogy a továbbiakfájni fog, nagy a válság. zünk a jövõ, elsõsorban ban is guruljanak a lab-
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építettek Rákosmentén
Neves labdarúgok is részt vettek az ünnepélyes pályaavatókon
dák az angol pázsitra
emlékeztetõ mûfüvön,
Potoczky
Tamás,
a
Sport-Trade Kft. ügyvezetõje, a sportpálya
kivitelezõje, focilabdákat ajándékozott a diákoknak, amelyeket a
gyerekek a pálya átadására rendezett focibajnokság döntõjében
birtokba is vettek.
A Czimra Gyula Általános Iskolában szintén május 8-án vágták
át ünnepélyesen a szalagot, az eseményen
Riz Levente mellett Kékesi Istvánné iskolaigazgató, Plókai Attila hétszeres magyar válogatott labdarúgó, a pálya
védnöke, Petrovics Ernõ, a hajdani Kossuth
utcai Általános Iskola
nyugalmazott testnevelõ tanára, valamint
dr. Bényi Zsolt, Fejér
Gyula, Virág Mihály és
Lázár Attila önkormányzati
képviselõ
volt jelen.
Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi Egyházmegye megyés püspöke május 9-én nyarat
idézõ napsütésben áldotta meg a Pál Apostol Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium
új mûfüves futballpályáját, majd csapatával
ugyanott megnyerte
azt a labdarúgó tornát,
amelyet az ünnepélyes
átadás alkalmából rendeztek a szülõi, az egyházi és az önkormányzati csapatok részvételével.
A kerületi katolikus
iskola új mûfüves futballpályának védnöke
Varga Zoltán – olimpiai
bajnok labdarúgó, a
most induló gyulai
Grosics Gyula Futball
Akadémia szakmai tanácsadója – Kiss-Rigó
Lászlóval és Riz Leven-

tével a nemzeti színû
szalag elvágása után
kezdõrúgással jelezte,
hogy immár mindenki
által használatba vehetõ az iskola új, kispályás futballpályája.
A Balassi Bálint
Nyolcévfolyamos Gimnáziumban május 12én vehették birtokba az
új mûfüves pályát,
amelyet a kerület polgármestere, aki egyben
az iskola volt diákja,
Juhász Gusztávné iskolaigazgató, ifj. Buzsáky
Ákos magyar válogatott Ifj. Buzsáky Ákos is aláírta az avatáson a focilabdát

A Zrínyiben május 12-én adták át az új pályát

is „tesztelhessék”.
A védnökségét Telek
András, a Ferencváros
volt válogatott labdarúgója vállalta, akit sokan ismerõsként üdvözöltek, hisz a mindenki által csak Telek Manci néven ismert egykori focista itt nõtt fel, itt
járt iskolába Rákoskeresztúron.
Olejnik Ilona, az iskola igazgatója megköszönte
Rákosmente
Önkormányzatának az
új, korszerû mûfüves

labdarúgó, az angol
Queenspark Rangers
játékosa, a pálya védnöke, valamint Petrõczy
Dániel önkormányzati
képviselõ adott át.
A Zrínyi Miklós Általános Iskolában szintén május 12-én adták
át a pályát, az ünnepélyes avatáson Riz Levente, Petrõczy Tibor iskolaigazgató, Molnár
György, a Sportiroda
korábbi vezetõje, a pálya védnöke volt jelen.
A Diadal Úti Általános Iskolában május
13-án avatták fel az új
sportlétesítményt. Az
átadásra az esti órákban került sor, hogy a
sportpályát megvilágító kandeláberek fényét A Diadalban villanyfényes pályaavató volt

pályát, amire már igen
nagy szükség volt, mivel az elõzõ harminc
évig szolgálta a diákokat, és ez a három évtized már komoly nyomokat hagyott a burkolaton.
Riz Levente polgármester köszöntötte a
szokatlan idõpontban
megjelent iskolásokat,
szülõket, futballrajongókat, majd Horváth
Tamás alpolgármester,
Piláth Károly és Lázár
Attila képviselõk társaságában ünnepélyes
keretek között, szalagátvágással, harsonák
megszólalása mellett
átadták az új futballpályát, amit a diákok
azonnal birtokba is vettek.
A gyerekek meccse
után – a fényárban
úszó pályán – az önkormányzat és a RAC
futballcsapata döntetlenre hozta a találkozót, végül tizenegyesek
rúgása után a RAC
könyvelhette el az elsõ
hivatalos gyõzelmet a
pályaavatón.

10

Hírhozó

Ö N K O R M Á N Y Z AT

Szennyvízszállítási gondok
Rákoskerten drasztikusan drágult a szippantás ára
 HORVÁTH TIBOR
ebruár közepétõl
rengeteg aggódó
telefonhívást kapott a
helyiektõl Hatvani Zoltán rákoskerti képviselõ a szennyvíz-szállítási
anomáliák miatt. A telefonálók közül sokan
nem tudták, hogy a helyi önkormányzatnak
semmi köze sincs ehhez a szolgáltatáshoz.
Rákoskerten 432 család
nem rendelkezik a teljes közmûvel, így õk
sok esetben havonta
két-három alkalommal
is fizettek a szippantós
kocsinak alkalmanként
tízezer forintot. A helyzet azonban súlyosbodott azzal, hogy egyetlen cég nyerte el a fõvárosi közszolgáltatói pá-

F

lyázatot, ami drasztikus, 30 százalékos áremeléssel járt (a korábbi 12 000 Ft/10m3 ár 15
000 Ft/10m3-re emelkedett). A nyertes cég
ügyvezetõjét lapzártánkig nem értük el.
A hatósági ár emelése ellen az önkormányzat nem tehet semmit,
mert a fõváros határozza meg.
A szennyvízszállítás
nagy részét kerületünkben is, ahogyan az
egész fõvárosban, egy
fõvárosi önkormányzati tulajdonban álló kft.
végzi. Demszky Gábor
fõpolgármester
az
egész szennyvízszállítást privatizálni akarja.
Az évi hétszázmilliós
bevételû cégnek azonban az elmúlt években

500 millió forintos adótartozása halmozódott
fel egy pestszentlõrinci
terület miatt. Az 54
hektáros telek a cég tulajdona, egy régi szemétlerakó, amely hasznot nem termel. A
XVIII. kerületi önkormányzat szerint azonban ez egy építmény,
ezért telekadót vetett ki
rá. Gerse József, a Fõvárosi Településtisztasági
és Környezetvédelmi
Kft. nyugalmazott igazgatója szerint több telephelyük is van Budapesten, de csak ezen az
egy területen kell ilyen
adót fizetniük. Úgy véli, hogy közfeladatot
látnak el, ezért Pestszentlõrinctõl is adómenteséget
kellene
kapniuk. Ha mégis fiFIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

zetni kell a társaságnak,
ellátatlan marad a fél
város és talán Rákosmente is – tette hozzá
Gerse.
A XVIII. kerület ragaszkodik a követeléséhez, amellyel a Közigazgatási Hivatal, mint
másodfokú hatóság is
egyetértett. A jelenlegi
ügyvezetõ igazgatót,
Soltész Ferencet lapzártáig nem tudtuk elérni.
A Fõvárosi Önkormányzat
honlapján
(www.budapest.hu) az
alábbi felhívás olvasható:
„Felhívás a települési
folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás
ellátásáról
Ezúton tájékoztatjuk
Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl a fõváros

területén, a Fõvárosi
Településtisztasági és
Környezetvédelmi Kftn kívül más vállalkozás
nem jogosult a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás
ellátására az 1978/2008.
(XII.18.) határozattal elfogadott - Európai Uniós szabályozással összhangban megalkotott,
2009. január 1-jén hatályba lépõ - közszolgáltatói keretszerzõdés
értelmében.”
Hatvani Zoltán a
polgármester segítségét kérte, hogy érdeklõdjön a kerületünket
is érintõ szennyvízszállítási szabályokról.
Riz Levente ezt megtette, most a labda
Demszky Gáborék térfelén pattog…
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ÁRVERÉSI FELHÍVÁS
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.)
(a továbbiakban: Önkormányzat, Árvereztetõ) Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Képviselõ-testületének 115/2009. (III. 19.) Kt.
határozata alapján értékesíteni kívánja az Önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:
Cím

Helyrajzi szám

(m2 )

Jelleg

Uszoda u. 1. tetõszint 7.
Uszoda u. 1. tetõszint 9.
Uszoda u. 1.tetõszint 13.
Sági u. 7., A ép. II. lh. fsz. 1.

121344/884/A/87
121344/884/A/89
121344/884/A/93
126472/4/A/7

45
84
56
63

lakás
lakás
lakás
lakás

Kikiáltási ár
(Ft)
Bruttó 13.000.000,Bruttó 21.200.000,Bruttó 15.300.000,Bruttó 14.700.000,-

Árverési letét
(Ft)
Bruttó 390.000,Bruttó 636.000,Bruttó 459.000,Bruttó 441.000,-

Az ingatlanokkal kapcsolatos pontos információt Budapest Fõváros  az Árverezõ írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalá(adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb az államháznak Vagyonkezelõi Irodája tud adni [( 06-1) 253-3423].
tartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége).
Az árverés helye és idõpontja:
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
(1173 Budapest, Pesti út 165. III. emelet 301. )
2009. 06. 16. 10.00 óra
Az árverésre jelentkezés helye és ideje:
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Vagyonkezelõi Irodáján (III. emelet 321.
szoba) ingyenesen átvehetõ jelentkezési lap kitöltésével, kérelem
benyújtásával és az árverési letét befizetésével 2009. 05. 29. 8.00
órától - 2009. 06. 15. 16.00 óráig.
Az árverési letét befizetése:
Az árverési letétet Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának pénztárába (1173 Budapest, Pesti út 165. II. emelet 219.) munkanapokon, ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 13.00-17.30; szerda: 8.00-16.00; péntek:
8.00-11.00) vagy az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11784009-15517007 számú bankszámlájára történõ átutalással
lehet befizetni.
Az árverési letét befizetése csak a befizetési igazoláson megjelölt ingatlan árverésén való részvételre jogosít. Bármely ajánlattevõ jogosult több ingatlanra is árverezni.

Egyéb feltételek:
 A letétbe helyezett összegeket - a nyertes kivételével - az Árverezõk részére a licitálás befejezését követõ 5 munkanapon belül az
Árvereztetõ az Árverezõk által megadott bankszámlaszámra viszszautalja.
 Az árverési letét a vételárba beszámít.
 Az Önkormányzat az árverés nyertesével 30 napon belül adásvételi szerzõdést köt. Az árverés nyertese köteles a vételárelõleget
(a vételár 40%-a) a szerzõdés megkötését követõ 8 munkanapon
belül kifizetni. A nyertes a vételár fennmaradó részét az adásvételi szerzõdés megkötésétõl számított 30 napon belül köteles
megfizetni.
 A nyertes elveszíti az adott ingatlanra befizetett árverési letét öszszegét, ha saját felróható magatartása következtében az árveréstõl számított 30 napon belül az adásvételi szerzõdést nem köti
meg, vagy ha a vételár összegét az adásvételi szerzõdésben meghatározott határidõre nem fizeti meg, mivel ebben az esetben az
árverési letéttel egyezõ mértékû meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
 A második legjobb ajánlatot tevõ a minimális vételárat meghaladó ajánlat esetén az ajánlatát az árveréstõl számított 60 napig
fenntarthatja abban az esetben, amennyiben a letéti összeget
nem veszi fel, és errõl írásban nyilatkozatot tesz. Ez esetben és a
nyertes visszalépése esetén a második legjobb ajánlattevõ nyeri
el az ingatlan vételi jogát, ezzel nyertessé válva.

Az árverésen történõ részvétel általános feltételei:
Az árverés eredménytelen, ha
Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az Árvereztetõ az árve-  az Árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
rés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes feltételeit.
 ha az Árvereztetõ azt az árverés bármely szakaszában - akár inAz árverés a felhívás szerinti sorrendben történik.
dokolás nélkül is - eredménytelennek nyilvánítja,
Az árverés tárgyát képezõ ingatlan kikiáltási ára az ingatlan becsült  a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben nincs
bruttó forgalmi értéke.
soron következõ helyezett, vagy a soron következõ helyezett az
A licitálás lépcsõje: bruttó 100.000,- Ft
Önkormányzattal nem köt szerzõdést.
A felhívásra jelentkezõk kötelezettségei:
 személyazonosság igazolása, képviselet esetén a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõ okiratba foglalt meghatalmazás bemutatása, illetve annak átadása;
 igazolás bemutatása arról, hogy az Árverezõ az árverési letétet a
kitûzött árverés idõpontját megelõzõen (2009. 06. 15. 16.00 óráig) készpénzben befizette az Árvereztetõ pénztárába, illetve annak
számlájára (2009. 06. 15. 16.00 óráig) átutalta;
 gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál
nem régebbi cégkivonat vagy a bejegyeztetés folyamatban létét
igazoló cégeljárási igazolás, valamint hatályos aláírási címpéldány eredetiben történõ bemutatása és fénymásolatban történõ
átadása;

Az árverési felhívásban nem részletezett kérdésekben Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
szóló, többször módosított 52/2004. (X. 27.) rendelete az irányadó.
Az árverési eljárással kapcsolatban felvilágosítás Budapest Fõváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata honlapján (www.rakosmente.hu), a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelõi Irodáján személyesen vagy telefonon a (06-1)253-3423 számon kérhetõ (cím:
1173 Budapest, Pesti út 165., 321. szoba).
Budapest, 2009. április 24.
Riz Levente
polgármester
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Környezettudatos nevelés
a Csillagszem Óvodában

az ötlet, hogy a gyerekekkel is eljövünk ide
állatnézõbe. Hihetetlen
élmény volt számukra,
hogy élõben látták,
ahogy a kéthetes kismalacokat szoptatja az
anyadisznó, vagy a sárga, pelyhes naposcsibék
csipogását hallani, de
nagyon tetszett nekik,
ahogy a libák hangos
gágogással veszekedtek.
- Megünneplik a különbözõ világnapokat is...
- Igen, méghozzá
Csillagszemes pólóban,
érezzék a gyerekek,
hogy ez más, mint a

varon lévõ kiskertünkbe, a madarak és fák
napján mindenki behozhatta otthoni kedvencét, és kiállításon bemutatkozhattak a többieknek.
- A kisgyerekekkel könynyû megszerettetni a növényeket, állatokat, de hogyan lehet az õ korukban
elmagyarázni azt, hogy
mennyire fontos például a
szelektív hulladékgyûjtés?
- A Csillagszem Óvodában több alkalommal
vendégeskedett Öko
Panna és Öko Palkó,
akik interaktív játékban
hívták fel a gyerekek figyelmét azokra a veszélyekre, amelyek Földünket fenyegetik, illetve elmagyarázták nekik
a mûanyag, a papír és a
fém külön gyûjtésének
fontosságát. De lehetõség van arra is, hogy
Öko Panna és Palkó kérését teljesítsék, hisz a
szülõkkel, gyerekekkel
folyamatosan gyûjtjük a
hulladékpapírt, a mûanyag palackokat, s le-

többi nap, ilyenkor ünnepelünk. Az állatok
napján az óvoda kertjében állatokat simoghattak, és lovagolhattak a
gyerekek, a víz világnapján négyféle kézmûves-foglalkozás közül
választhattak, a föld
napján pedig virágokat
ültettünk az óvodaud-

hetõséget biztosítunk a
veszélyes hulladéknak
minõsülõ szárazelem
begyûjtésére is. A szelektív hulladékgyûjtéssel elsõsorban a szemléletalakítás a fõ célunk,
de nem elhanyagolható
az az összeg sem, amit
az értékesítésbõl kapunk.

A rákoskeresztúri Újlak utcai lakótelepen lévõ
Csillagszem Óvodában tizenhárom éve nem könynyû feladatra vállalkoztak az óvónõk, de mai napig meggyõzõdésük, a környezetvédelmi nevelés
alapjait óvodáskorban kell elkezdeni, hogy minden gyermek felnõtté válva környezettudatosan
éljen, mert Földünk csak egy van, amin még nagyon sokáig szeretnénk békében együtt élni a természettel. A környezetvédelmi nevelés alapja a
közvetlen tapasztalatszerzés, az élményt nyújtó
események, kirándulások, játékok. Ha a gyermek
megismeri környezetét, tapasztalatot szerez az õt
körülvevõ világról, érzelmileg azonosulni tud vele, akkor tenni is fog érte, és védeni is fogja.

 SZAKÁCS ZSUZSA
Csillagszem Óvoda vezetõje, Kissné
Gyenei Edit hosszú évek
óta kitartóan harcol
azért, hogy az óvodájukból iskolába menõ
gyerekek között ne legyen egy se, aki ne ismerné és ne védené,
szeretné a természetet.
Az itt dolgozó nevelõk
mindent megtesznek
azért nap mint nap,
hogy a gyerekek és szüleik egyaránt odafigyeljenek a környezetre.
- A Csillagszem Nevelési Programban kiemelt
helyen szerepel a környezet megismerésére
és védelmére való nevelés. 1996-ban, amikor az
országos nevelési alapprogram hatályba lépett,
minden óvoda nagy
döntés elõtt állt, hiszen
megalkothatta saját nevelési programját.
- Önök miért éppen a
környezetet választották?
- Lakótelepen élünk,
gyermekeink nagy részének a szobanövények, egy-két kedvenc
kisállat és az erkélyen
nevelt virágok jelentik a
természetet. A családi
házakban felnövõ gyermekek nap mint nap
látják, tapasztalják a
környezetükben zajló
változásokat, részt ve-

A

hetnek a kerti munkákban, így észrevétlenül is
rengeteg tapasztalatot,
ismeretet szerezhetnek.
Ezt a különbséget felismerve, úgy gondoltuk,
hogy talán ez az a terület, ahol a leghasznosabbak lehetünk.
- Mit tudtak megvalósítani a kitûzött célokból?
- Nagyon sok munkának és külsõ segítségnek köszönhetõen udvarunk egyre „zöldebb”, fáink, bokraink
árnyékot adnak, virágos és sziklakertünkben
a növények egy részét
név szerinti címkével,
táblával láttuk el, hogy
a gyerekeknek pontos
választ tudjunk adni.
Gyümölcsfáink is vannak az óvodaudvaron,
itt figyelemmel kísérhetik a csoportok a hosszú
folyamatot, a virágzástól a gyümölcs megéréséig. Csak a fára mászás
tilos, hisz nem egyformán ügyesek a gyerekek, nehogy valamelyik
lepottyanjon.
- A gyerekek részt vehetnek a kerti munkákban is?
- Természetesen, hisz
ez a lényeg, hogy megismerjék a szükséges eszközöket – van ásó, kapa,
gereblye, locsolókanna
–, megtapasztalják a különbözõ évszakok ritmusát. Az óvodások na-

gyon szeretnek a kertben „dolgozni”, de gondoskodunk a madarakról is, több etetõt és itatót is kiraktunk már az
udvarra. Az oduk kihelyezésével pedig abban
reménykedünk, hogy
egyre több madár talál
majd fészkelõ helyet nálunk. Terveink között
szerepel még két gyógynövény sziget kialakítása, és új komposztáló
megvásárlása is.
- Mi van, ha az idõjárás
miatt beszorulnak a szobákba a gyerekek?
- A csoportszobákban
- a szobanövényeken kívül - a természetsarkokban vannak akváriumok, floráriumok, amit
nagyon szeretnek nézegetni a gyerekek. De itt
találhatóak azok a kincsek is, amit az óvodai,
vagy a családi kirándulásokon gyûjtenek, és
ezek mindig nagyon
nagy becsben vannak
tartva.
- Amikor még Rákoskeresztúron nem voltak
ilyen magas házak, nagyon sok állat nevelkedett
a ház végi ólakban, istállókban, manapság a gyerekek hol ismerkedhetnek
meg az állatokkal?
- A péceli Fáy András
Szakiskolában tartottuk
az intézményi környezeti nevelés egyik foglalkozását, és akkor jött
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Kétezer tõ muskátli ajándékba
 KILI TAMÁS
ózsahegyi Péter önkormányzati képviselõ kezdeményezése
nyomán, az önkormányzat jóvoltából kétezer tõ futómuskátlit
vehettek át Rákosmente
társasházainak közös
képviselõi az Újlak utcai iskola elõtt, a Mónus
Illés parkban május 8án. Az önkormányzat
Környezetvédelmi Csoportja korábban már felmérte az igényeket, ennek alapján került sor
az akcióra, amelyre egymillió forintot költött a
hivatal. A virágosztásba
besegített Riz Levente
polgármester, Horváth
Tamás alpolgármester
és az ötletgazda Rózsahegyi Péter is. A méltán

R

népszerû kezdeményezésnek lesz folytatása ígérte a polgármester, a
nyár folyamán ismét
legalább ilyen mennyiségre számíthatnak a

szépülni vágyó társasházak. Közös a cél, mindenki szép, virágos kerületet, lakótelepet szeretne látni. A modern
kertvárosi jelleg kialakí-

Környezetvédelmi
bejárás a pataknál
 SZAKÁCS ZSUZSA
ájus 9-én a szomszédos
önkormányzatok képviselõi,
Koszorúsné Tóth Katalin,
Rózsahegyi Péter, illetve
Agócs Zsolt és György
István vezetésével kerékpárra ültek, hogy
közösen végigbringázzanak a Rákos-patak
mentén, illetve a területükön elhelyezkedõ kiserdõ útjain, felderíteni
az illegális hulladéklerakókat. Csatlakozott
hozzájuk Riz Levente,
Rákosmente polgármestere is, hogy együtt
térképezzék fel azokat a
helyeket, ahol nagy
szükség van a szeméttel
elborított
területek
megtisztítására.
A résztvevõk egyöntetû véleménye, hogy
elsõsorban az emberekkel kell megértetni azt,
hogy a környezetünk-

M

ben lévõ erdõk, vizek
milyen óriási kincset jelentenek, amit csak folyamatos odafigyeléssel, figyelõszolgálattal
tudnak megóvni a vandáloktól.
Juracsek Ferenc, a Pilisi
Parkerdõ Gazdaság erdésze itt lakik az erdõ
közepén.
Elmondta,
nem csak fák találhatók
itt, hanem õzek, vaddisznók is. Az erdész
ott volt a tavalyi erdei
utak takarításánál is,
örömmel meséli, azóta
is vigyáznak a környéken lakók a tisztaságra,
de jönnek is a családok
sétálni, kirándulni. Él
az erdõ.
Az illegálisan lerakott
szemét ellen pedig úgy
próbálnak meg védekezni, hogy az erdõbe
vezetõ utakat lezárják,
így autóval nem lehet
megközelíteni a belsõ
részt.

tásához és megtartásához szervesen illeszkedõ virágosítási program
során a Pesti úton ismét
virágba borultak az útmenti oszlopok, több

ezer árvácskát ültettek
kerületszerte, így a lakótelepek parkjaiba is,
most pedig a panelházak teraszait, balkonjait
díszítik majd a muskátlik mindannyiunk nagy
örömére - tette hozzá a
polgármester.
Rózsahegyi Péter sem
számított ekkora érdeklõdésre, amely azt jelzi,
hogy szorosabb együttmûködést, közvetlen
párbeszédet kívánnak
kialakítani a kerületi
társasházak közös képviselõivel. Arra kéri
õket, hogy vegyék fel a
kapcsolatot az önkormányzat Környezetvédelmi
Csoportjával,
ahol várják ötleteiket,
javaslataikat, nem csak
a virágosítási programmal kapcsolatban.

Segítség az embernek,
segítség a természetnek
 SZAKÁCS ZSUZSA

hogy az ilyen a közösségi munkák, kirándulások, beszélgetések
milyen sokat jelentenek a betegeknek. Mária depressziósként került a csoportba, heti
két, három alkalommal
is részt vett pszichiátriai beszélgetéseken, csoportfoglalkozásokon,
amelyek végül átsegítették a nehéz idõszakon, és ma már Edit jó
barátjaként jön el segíteni a többieknek.

Rab Edit három éve
vezeti Rákosmentén a
pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi
ellátását, amelyet önkéntesen és ingyenesen
vehetnek igénybe a rászorulók. Sokan keresik fel õket segítséget
várva, természetesen
ezt mindig meg is kapják, ez a közös tavaszi
nagytakarítás is a természet védelme mellett az egyén egészségét is szolgálja.

avasszal még a takarítás is képes
gyógyítani, fõleg, ha
azt kint a természetben
tesszük, ráadásul a terápia része - vallja Rab
Edit, Rákosmente Önkormányzata
ESZK
Közösségi Pszichiátriai
és Szenvedélybeteg Ellátás közösségi koordinátora. Május 8-án a
Cinkotai út és a Keresztúri úti felüljáró
közötti részen, a Rákos-patak
mentén
tisztították meg a
területet.
Rab Editet és Vágó
Máriát éppen „bejáráson” találom, örülnek a
hívatlan vendégnek ma délelõtt már Rózsahegyi Péter képviselõ
is meglátogatta a társaságot -, dicsekednek a
hosszan kitisztított úttal, közben elmondják, Konténernyi hulladékot szedett össze a társaság

T
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KRESZ-verseny a Jókaiban
A nyári szünet elõtt szükséges a diákok felkészítése a forgalomban való részvételre
 MUNKATÁRSUNKTÓL
ájus 5-én rendezték meg a kerület
iskolái számára a
KRESZ-versenyt,
amelynek a Jókai Mór
Általános Iskola adott
otthont. A versengésben több intézmény tanulói vettek részt.
A mostani versenyen
az 5., 6. és 7. osztályos
tanulók mérték össze
elméleti
tudásukat,
majd az iskola udvarán
felállított ügyességi pályán kerékpárjukkal bizonyíthatták ezen tudás gyakorlati alkalmazását.
Mint minden évben,
most is a XVII. Kerületi Rendõrkapitányság

M

segítségét kérték a rendezõk. Tóth László rendszeresen tart órákat a
kerület gyermekei számára, így ismeri õket.
Felsõ tagozaton kiemelkedõ eredményt
értek el a Laborcz Ferenc Általános Iskola
diákjai. 7. évfolyamon
I. helyezett lett Szili
Gergõ Zoltán, a II. helyen Pupek Zsolt végzett. A 6.-osok küzdelmében László Alex (II.),
Kovács Dávid (IV.), míg
az 5. osztályosok közül
Harmati Ádám (IV.) és
Csamangó Róbert (V.)
szerzett dicsõséget az
iskolának.
A 8. évfolyam sem
maradt elismerés nélkül. Árkosi Kristóf az

Országos közlekedési
ismeretek verseny fõvárosi fordulóján III.
helyezést ért el. Az
Oktatási és Kulturális
Minisztérium, valamint az Országos Balesetmegelõzési Bizottság által rendezett

versenyen kerületünk
iskolái évek óta eredményesen
vesznek
részt. A tesztlapok kitöltése megalapozza
az ismeretek elmélyítését, a gyakorlati próbák segítségével pedig a gyerekek szert

Öko-nap
Rákoskerten

A Rákoskeresztúri Könyvtár újdonságaiból
Victoria Holt: A fattyú király
Stephenie Meyer: Newmoon = Újhold
Vámos Miklós: Félnóta
Jane Green: Esélyek városa
Jennifer Weiner: Jó az ágyban
Barbara Delinsky: Amíg a nõvérem alszik

Tony Curtis: Hollywood hercege
Francois Wong: Kréta
Ray Bradbury: Éjfél is elmúlt
Griffin: Titkos becsület
Elisabeth Eder: Mandalák papírból
Sandra Brown: Hiába menekülsz

Kerti parti a Robogó óvodában
 MUNKATÁRSUNKTÓL
ájus 22-én Rigler
Zoltán, a 25 éves
Robogó óvoda vezetõje
kerti partit szervezett,
amelyen Riz Levente barátai az élõzenét, a Kolompos Együttes a táncházban a talpalávalót
szolgáltatta. Ilyenkor a
szülõk ismerkedhetnek,
beszélgethetnek, és ezzel kialakítjuk a mi Robogós közösségünket mondta el Rigler Zoltán, a Robogó óvoda
népszerû vezetõje.
A rendezvényen finom ételek és italok

M

mellett beszélgettek a
szülõk és az óvoda dolgozói. A mászókák
elõtti terület színpaddá
alakult. Elõször Riz Le-

vente és barátai játszottak unplugged dalokat,
majd a Kolompos
Együttes népzenéjére
táncoltak a szülõk.

tehetnek a biztonságos közlekedés képességére.
A nyári szünet elõtt
feltétlenül szükséges a
tanulók felkészítése a
forgalomban való részvételre. A negatív statisztikák szerint a vakációban a legtöbb
gyermekbaleset kerékpárral történik. A megelõzés során nem hanyagolható el a gyalogos közlekedésre való
nevelés sem. Kiemelt
szerepe van ebben az
általános iskolák alsóés felsõ tagozatos szakóráinak, valamint a
délutáni napközis foglalkozások keretében
megvalósítható játékos
gyakorlásnak.

 MUNKATÁRSUNKTÓL
Kossuth Lajos Általános Iskolában
elõször rendeztek Ökonapot.
Az ötödikes napközisek lenvászonból környezetbarát szatyrokat
készítettek, majd a gyerekek szemetet gyûjtöttek az iskola környékén. Kiszámították a kíváncsi érdeklõdõk ökológiai lábnyomát, foglalkoztak a különbözõ
hulladékok lebomlásával, öko-kísérletek és
szellemi vetélkedõk zajlottak, plakátot rajzoltak és mesét írtak a Föld
védelmérõl. A gyerekek megemlékeztek a
Madarak és fák napjáról, meghallgatták Kürthy István vadász elõadását, a vadon élõ állatok nevelésérõl Tóth Gábor tartott bemutatót.
Az iskola meghívását

A

elfogadta Haris Mária
népi iparmûvész, és a
diákoknak Gaebele Tibor
tartott elõadást a Duna
védelmérõl, ökológiájáról. A nap folyamán a
komposztálás hasznosságáról is bõvebb információkat szerezhettek a
gyerekek.
A programokat egy
olyan környezetbarát
autó bemutatása színesítette, amely a közelmúltban németországi
versenyen is részt vett.
Az autó tervezõi és építõi, Laky Zoltán mérnök
és hallgatói, Tomori Csaba és Sági Viktor a Budapesti Mûszaki Fõiskola
képviseletében tartottak elõadást.
Baráthné Vágó Andreával, a Tündérkert biobolt vezetõje a bioételek
hasznosságát ismertette, majd a biocsíra pozitív élettani hatásáról
hallhattak a gyerekek.
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Megújult a gregorosok tornacsarnoka
Új csúszásgátló mûanyag burkolat várja az iskola diákjait
Multifunkcionális, csúszásgátló mûanyag
sportburkolatot kapott a Gregor József Általános Iskola tornacsarnoka, a munkálatokkal egy
idõben a terem falait is átfestették. Május 19én, a minden szempontból tökéletes létesítmény ünnepélyes átadásán megjelent Riz Levente polgármester, Bella Tibor, az iskola igazgatója, Dunai Mónika civil tanácsnok, Debnár
László, a Polgármesteri Hivatal oktatási csoportvezetõje, valamint a választókörzet egykori
és jelenlegi önkormányzati képviselõje Dombóvári Csaba aljegyzõ és Rózsahegyi Péter.

 KILI TAMÁS
vendégeket és az
iskola diákjait, pedagógusait Bella Tibor
köszöntötte,
majd
megköszönte a támogatók segítségét, akiknek köszönhetõen az
iskola tanulói biztonságos, jó minõségû burkolaton tudnak sportolni. Riz Levente hangsúlyozta, hogy az elmúlt években igen sok
probléma merült fel a
régi burkolattal kapcsolatban, annyira elhasználódott
már,
hogy a javítások sem
jártak sikerrel. Januárban született meg a
döntés arról, hogy a

A

tornacsarnok burkolatát teljes egészben kicserélik. Rákosmente
Önkormányzata igyekszik minél többet áldozni a sportra, az
egészséges életmódra
való nevelésre, ennek
keretében hét mûfüves
pályát építtettek az elmúlt két hónap során.
Nem csak támogatják a
sportot népszerûsítõ
programokat, hanem
azok szervezésével is
hozzájárulnak kerületünk
sportéletének
gazdagításához, például az Autómentes Nap
és a Bringázz Rákosmente! megrendezésével - tette hozzá a polgármester.

A felújítás során a falakat is átfestették

Az ünnepi köszöntõ
után Újvári László tornatanár vezetésével népes csapat érkezett a
csarnokba, ki egykerekû bringával, ki gör-

deszkán, mások zsonglõrmutatvánnyal. Az
egy évtizede épült, Magyarország egyik legmagasabb
mászófalánál letették eszkö-

zeiket és néhány pillanat múlva már jó tíz
méter magasságból integettek. Az ünnepi átadás záróeseményeként az iskola diákjaiból és tanáraiból verbuválódott
kosaras
csapatok barátságos
mérkõzésen tesztelték
le az új burkolatot. A
játékosok egytõl egyig
óriási iramot diktáltak,
különösen az a két mint késõbb kiderült
területi bajnokságot is
nyert - hórihorgas
nyolcadikos srác, akik
mindkét félidõ alatt teljes egészében uralták a
pályát, és a diákcsapat
találatainak tekintélyes
részét õk szerezték.
A sportpadló és a
tornacsarnok festése
összesen 9 millió forintba került. Képviselõi keretbõl Dombóvári
Csaba 5 millió, Rózsahegyi Péter 2 millió, a polgármesteri keretbõl Riz
Levente 1 millió, valamint az iskola szintén 1
millió forinttal járult
hozzá a tornacsarnok
felújításához.

Néptánc-színjátszó tábor a Vigyázóban
Augusztus 24-28-ig,
naponta 8-17 óráig a
Vigyázó Sándor Mûvelõdési Ház szervezésében.
árjuk szeretettel
azokat a 7-13 éveseket, akik szeretnének
két színpadi mûfajjal
egy kicsit jobban meg-

V

ismerkedni a szünidõ
utolsó hetében.
Délelõtt játékos keretek között foglalkozunk a színjáték, a
dráma, a tánc, az
énektanulás rejtelmeivel. Fejlesztjük színpadi mozgásunk, beszédünk. A drámajátékok
segítségével
többet

tudhatunk meg magunkról, társainkról és
a világról.
Délután a néptáncfoglalkozásokon ebben
az évben Somogyországba utazunk, és az
ottani táncokkal fogunk megismerkedni
(ugrós, lassú és friss
csárdás). A táncosok

kipróbálhatják magukat a kanásztáncban és
az üveges táncban is. A
fiúk botot, a lányok
üveget hozzanak!
A foglalkozásokat
vezeti: Almássy Bettina,
a Szivárvány Színpad
vezetõje és Gordos Anna tánctanár
A tábor díja: 17.500

Ft/fõ, mely magában
foglalja a tábor teljes
költségét, napi háromszori étkezéssel
Jelentkezési határidõ: június 15.
Elõleg: 10.000 Ft
Szülõi értekezlet: június 15-én 17 órakor,
ahol az elõleget be kell
fizetni.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
tel/fax.: 259-0511
Mobil.: 06-20-934-1257
e-mail: hirhozo@invitel.hu, hirhozo@t-online.hu
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Rendhagyó hétvége
a Laborczban
 MUNKATÁRSUNKTÓL
ulyáspartit rendezett a Laborcz Ferenc Általános Iskola
május 16-án. A nyitott
program – amely hagyományosan minden
évben kötetlen találkozóra hívja a laborczos
diákokat, szülõket és tanárokat – most is sok látogatót vonzott. A délelõtt folyamán az érdeklõdõk sólyomröptetést
láttak, íjászattal ismerkedtek, kézmûves-foglalkozásokon
vettek
részt. Különleges szövéstechnikát lehetett elsajátítani szád-fa segítségével. A fazekas korongon agyagedényeket
formáztak a gyerekek,
de belekóstoltak a papírmerítés mûvészetébe
is. A mozgás szerelmesei sportjátékokban versenyeztek, a legbátrab-

G

bak pedig mászó falon
tették próbára ügyességüket. A kényelmesebb
sportrajongók sakk- és
gombfocimérkõzéseket
vívtak. Az idõ múlásával egyre többen szépültek arc- és testfestés által. Sok gyerek volt kíváncsi az udvarra begördülõ tûzoltóautó belsejére. A gazdag programkínálatban szerepelt
még pólófestés, itt bárki
saját kezûleg készíthette
el egyedi ruhadarabját.
Évrõl-évre töretlen népszerûségnek örvend az
olajképkészítés. A színes forgatagban mindenki talált magának elfoglaltságot, miközben
nagy üstökben a magyarkúti fogadó fõszakácsa és munkatársai
készítették az ebédet. A
menü vadhúsokból készült gulyásleves és
vadpörkölt volt.

Siker az országos
szorobánversenyen
 MUNKATÁRSUNKTÓL
prilis 25-én rendezték meg a X.
kerületi Kertvárosi Általános Iskolában a XIV.
Országos
Szorobánversenyt a Magyar
Szorobán Társaság szervezésében.
Idén 355 fõ jutott be
az országos megmérettetésbe. Ennek feltétele
volt, hogy a hónap elején megrendezett Területi Versenyen legalább
4. helyezést érjen el a tanuló. Kerületünket a 2.
évfolyamon három intézmény
képviselte.
Szoros versengésben 4.
helyen végeztek Németh
Kristóf és Forgó Richárd,
a Laborcz Ferenc Általános Iskola tanulói és a
Diadal Úti Általános Is-

Á
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kola 2.a osztályos tanulója, Dombóvári Dalma.
Május 6-án a Pedagógiai Központ által szervezett kerületi szorobánversenyen szintén
taroltak a laborczos diákok. Az elõkelõ 1. helyezést hárman is megszerezték: Németh Kristóf, Forgó Richárd és
Oláh Fanni vitte el a pálmát. 2. lett Váradi Emese,
a 4.-nek járó díjat pedig
Farkas László és Zimoványi Kitti vehette át. Kiemelkedõ eredményükben osztozott felkészítõ
tanáruk, Tóthné Cselenkó
Anita. A versenyt megtisztelte jelenlétével Mátyásné Kokovay Jolán, a
Magyar Szorobán Társaság elnöke, s õ adta át
az okleveleket és a
könyvjutalmakat.

Bringára fel!
Kerékpáros verseny Rákoshegyen

250 iskolás kerekezett rendõri felvezetéssel a Czimra Gyula iskolától a Zsuzsanna térre

 KILI TAMÁS
em minden napi
látványban volt
részük a rákoshegyieknek május 16-án,
amikor mintegy 250 iskolás gyerek kerekezett
motoros rendõri felvezetéssel a Czimra Gyula Általános Iskolából a
Zsuzsanna térre. Az iskola idén másodszor
rendezett kerékpáros
versenyt 1-8. osztályosok számára, ahol a
gyerekek korosztályonként - fiúk, lányok külön kategóriában -,
mérték össze tudásukat. A tanárokból, szülõkbõl álló szervezõcsapatot Szólik Edit tornatanár tartotta össze, a
mûsorvezetõ Borvári
László volt.
A közúti forgalom
elõl elzárt Zsuzsanna

N

téren
megrendezett
körverseny során korcsoportonként bringáztak a gyerekek úgy,
hogy annyi kört kellett
a csapatoknak megtenniük, ahányadik osztályba jártak. Külön
versenyeztek az anyukák és az apukák, és
amíg õk rótták a köröket, volt, aki drukkolt a
szüleinek, mások beültek az arcfestõ székébe,
vagy
épp
pónilovagoltak. Az autós,
motoros számítógépes
szimulátornál
nem
csak vezetni lehetett a
jármûveket, szakemberek segítségével kielemezhették a gyerekek
azt is, hol közlekedtek
a szabályoknak megfelelõen, és hol hibáztak.
A szünetben mindenki
Nick Árpád erõmûvészt
csodálta, aki kezei és

fogai segítségével vasakat hajlított, majd
szokásos mûsorszámában egy gyerekekkel
telezsúfolt kisteherautót is elhúzott. A körversenyeken kívül a
közlekedésbiztonsági
pályán is mód nyílt a
versengésre, amelyet
tesztlap kitöltése egészített ki, az alsó tagozatosok pedig fényképes Gyalogos Jogosítványt is szerezhettek,
amennyiben a feltett
kérdésekre helyesen
válaszoltak.
Eredményhirdetés után egy
teherautó platóján felállított dobogóra szólították a kategóriák elsõ
három helyezettjeit, az
érmeket, okleveleket
és az ajándékcsomagokat Riz Levente polgármester adta át a legjobbaknak.

A Polgári iskola 60 éves osztálytalálkozója
Ezúton értesítjük az 1949-ben a Pesti út 92. szám alatti leány
Polgári iskolában végzett rákoskeresztúri, rákoscsabai és rákoshegyi
osztálytársainkat (osztályfõnök: Bócz Elekné),
hogy június 18-án 16 órakor a Rojik vendéglõben (Pesti út 209.)
60 éves találkozót szervezünk.
Jelentkezni telefonon lehet: Kállai Erzsi 258-1924, Pelech Ili 274-2680

17

O K TA T Á S

2009. MÁJUS 28.

Külföldi diákok a Polgármesteri Hivatalban
 KILI TAMÁS
sereprogram keretében a Kõrösi
Csoma Általános Iskola
és Gimnázium három
külföldi társintézményébõl érkeztek vendégségbe 14-16 éves iskolások Magyarországra. A hazai iskola szervezésében, Tóth Katalin
angoltanár vezetésével
mintegy 70 fõs angol,
francia, német és magyar anyanyelvû diáksereg tett látogatást
Rákosmente Önkormányzatnál május 18án, ahol Megellai Orsolya irodavezetõ angol
nyelven tartott elõadást
kerületünk sportéletérõl, az önkormányzat

C

sportrendezvényeirõl,
és további sporttal, szabadidõs tevékenységekkel kapcsolatos terveirõl.
Tóth Katalin a Hírhozónak elmondta, hogy
az
Európai
Unió
„Egész életen át tanulás” programjának részeként a Comenius
projekttõl a Kõrösi 18
ezer, a három külföldi
társintézmény, az angliai Torbay, a francia
Saint-Maur-Des-Fossés
és a németországi Hameln települések iskolái pedig 12-12 ezer
eurót nyertek, ebbõl az
összegbõl tudják finanszírozni egymás látogatását. A programok
szervezésénél az isko-

lák különös hangsúlyt
fektetnek a sportra, a
testi higiéniára, az
egészséges életmódra
és táplálkozásra való
tudatos nevelésre. Az
ötnapos látogatás során
a francia és a német diákok magánházaknál
szálltak meg, az angolok pedig a rendkívül
szigorú brit biztonsági

Ki mit tud? a gyerekeknek
Jókai Mór Általános Iskola immár
harmadik alkalommal
rendezi meg a kerületben élõ vagy tanuló 618 éves korosztály számára a Ki mit tud?-ot,
május 29-én 15 órától.
Az elõzõ években a versengés helyszíne az iskola volt, de a nagy sikerre és létszámra való
tekintettel a vezetõség
úgy döntött, hogy ezúttal a Vigyázó Sándor
Mûvelõdési Házba hívják a tehetségüket bemutatni akaró diákokat. A kategóriák változatlanok: ének, vers,
próza, sport, tánc és
egyéb, amibe minden
belefér: a kígyóbûvöléstõl a pantomimen át a
paródiáig. Az eseményre nagy izgalommal ké-

A

szülnek a Jókai iskola
mûsorszervezõi, hiszen
a hatalmas színházterem újabb technikai és
szervezõi feladatok elé
állítja õket. De a plusz
felelõsség ellenére úgy
érzik, megéri, mert ennek a színvonalas versenynek, mûsornak a
mûvelõdési ház a méltó
helyszín. A zsûriben ismert
személyiségek

foglalnak majd helyet,
akik a különbözõ versenykategóriák kiváló
képviselõi.
A Jókai Mór Általános Iskola (Szánthó Géza u. 60.) a kerület iskoláihoz eljuttatta a nevezési lapot és felhívást,
amelyben minden információ benne van a
versenyre vonatkozóan, de várják a fenti címen azoknak a - magukat megmérettetni vágyó - fiataloknak a jelentkezését is, akik nem
a kerületben járnak iskolába - valamint minden kedves érdeklõdõt
a közönség soraiba,
akik kíváncsiak arra,
hogy milyen tehetséges
gyerekek élnek kerületünkben.
A belépés díjtalan.

HIRDETÉSFELVÉTEL
A

-BA

A HOME(center KÖZELÉBEN, PESTI ÚT 290.

elõírások miatt a legegyszerûbb utat választották: szállodai szobákat foglaltak. Az uniós
pályázatnak köszönhetõen a Kõrösi diákjai
már jártak Angliában
és Franciaországban, a
következõ
években
ezeket az utakat hamarosan megismételhetik,
de nem marad ki a né-

met testvériskola meglátogatása sem.
A két angliai kísérõtanár is nyilatkozott a
Hírhozónak,
akik
hangsúlyozták, hogy
korábban még sohasem
jártak Magyarországon, nekik itt minden
új, mint a diákoknak. A
délelõtti barlangászáson kívül túl sok élményük nem volt, hiszen
elõzõ este érkeztek, de
elsõ
benyomásaikat
azért mosolyogva elmondták: a magyar
gyerekek nagyon magasra nõttek, kicsit zajosak, de rendkívül
szolgálatkészek, és számukra meglepõ módon
kiválóan beszélnek angolul.

Útravaló a Jókaiban
 MUNKATÁRSUNKTÓL
Jókai Általános Iskola pályázott a
Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium megbízásából az
Eduweb Multimédia
Zrt. által készített „Útravaló” közlekedésbiztonsági oktatási programra. Sikerült bekerülniük abba a csoportba,
akik Magyarországon
elõször vehetnek részt
az alap és középfokú iskolák számára elkészített oktató projektben.
A közlekedés olyan,
mint a társasjáték, ahol
mindenki egyféle szabály szerint játszik, és
azt be is tartja. Ilyen a
legtöbb sportág is, de a
közlekedés nem játék. A
közlekedési szabályok

A

ismerete ma már az
alapintelligencia része.
Az iskola pedagógusai nagy gondot fordítanak a közlekedési ismeretek tanítására, mind
alsó, mind felsõ tagozatban.
A pilot oktatássorozat
keretében az iskola tanulói egy multimédiás
CD-t/DVD-t nyertek,
amelyeken korosztályonként más-más interaktív filmek tekinthetõk meg.
Néhány érdekes téma
a legkisebbeknek: közlekedési alapok, láthatóság, kerékpáros közlekedés. A felsõ tagozatos gyerekeknek: láthatóság, figyelem/ figyelmetlenség (csoportos
közlekedés, mobiltelefonálás, zenehallgatás).
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Jókai Nap a Vigyázóban
A Jókai Mór Általános Iskola szervezésében ismét megtartották az iskola legrangosabb kulturális rendezvényét Jókai Nap címmel a Vigyázó
Sándor Mûvelõdési Házban május 15-én. A
rendezvényen megjelent Dunai Mónika, Fenke
Ferenc önkormányzati képviselõ, az ünnepség
fõvédnökei, valamint Szilágyi Antal az Év
Sportolója Díj alapítója, a mûsorvezetõ Lukács
Klára és Újvári Éva volt.

 KILI TAMÁS
nyolcadikosok keringõje nyitotta
meg a programot, majd
Újváriné Gercsák Anikó
iskolaigazgató köszöntötte a diákokat, a szülõket és a pedagógusokat, s Rákosmente Önkormányzatának, hogy
mûfüves pályát kapott
az iskola. Ezzel a lehetõséggel nem csak az
utánpótlás nevelése lesz
a cél, hanem az is, hogy
az iskola tanulói is
egészségesen éljenek,

A

aktívan sportolhassanak kiváló feltételek
mellett.
Fenke Ferenc elmondta
alaposan ismeri a katedra mindkét oldalát.
Tudja azt, hogy tudást
átadni legalább akkora
nagy dolog, mint tüzet
oltani, életet menteni,
vagy életet világra segíteni. Arra kérte a diákságot, hogy becsüljék
meg azt a tudást, amit
tanáraiktól
sikerült
megtapasztalni, mert
csak rajtuk múlik, hogy
a megszerzett tudásból

mennyit tudnak hasznosítani.
Ezt követõen adták át
a Jókai Díjakat, az iskola
jó magatartású, kiváló
tanulmányi eredményt
nyújtó, a közösségi
munkában is részt vállaló tanulóit szólították
a
színpadra.
A
2008–2009-es tanévben
Jókai Díjat kapott Magasvári László és Széles
András, valamint Pintér

Arianna. A Jókai Pedagógus Díjakat Soósné
Kalmár Szilvia tanárnõ
és Petrics Istvánné tanítónõ vehette át. Kiváló
sportteljesítményéért az
Év Sportolója címet Szilágyi Zsolt nyerte el, a
díjat Szilágyi Antal, az
RTK elnöke adta át. Dunai Mónikának köszönhetõen Képviselõi Díjat
kapott Budai Viktória,
aki sok tanulmányi

megmérettetésen öregbítette az iskola hírnevét. Az iskola egykori
diákja, Fülöp Attila, a
Danubius rádió szerkesztõ-mûsorvezetõje
által alapított díjat, melyet azok a tanulók kaphatják meg, akik a mûvészetek, a kultúra területén alkottak maradandót, idén a Búzavirág
együttes tagjai kapták
meg.
Ezt követõen az iskola diákjai adtak mûsort.
Meghívott vendégként
Kovácsovits Fruzsina az
iskola énekkarával énekelte el néhány slágerét,
majd bemutatkoztak az
iskola legjobb tornászai
és énekesei.
A fináléban pedig Újvári Éva és tanítványai a
Vámpírok bálja címû
musicalbõl adtak elõ
részleteket.
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Mestertenyésztõ Rákoscsabán
Tóth Sándor galambjai bejárták szinte egész Európát
Tóth Sándor gyémántkoszorús mestertenyésztõt rákoscsaba-újtelepi otthonában kerestük
fel, hogy személyesen meggyõzõdhessünk Éva
asszony tavaszi virágba borult kertjének szépségérõl és a gazda kétlábú büszkeségeirõl.
Ahogy nyomom a csengõt feltûnik, hogy a ház
falán sok-sok tábla hirdeti, az itt lakók 1982-tõl
1991-ig minden évben kiérdemelték a Mintaudvar címet, aminek akkoriban az volt a feltétele, hogy a kert virágos legyen, az udvarban
pedig állatok is éljenek. Az utóbbi tizenöt év
táblái csak azért nem láthatók, mert megszûnt
ez a fajta minõsítés, pedig a családi házban élõ
emberek kedvelték, büszkék voltak ezekre az
alumínium kitüntetésekre.

 SZAKÁCS ZSUZSA
va asszony mindjárt a bejáratnál
felhívja a figyelmemet
az igen ritka, éppen virágzó vadcitromfára, a
lila akác buja szépségére, de megtudom, hogy
a bizonyítottan egynyári pistike egész télen virágzott az üveges
verandán. Ennyit a
kertrõl és most jöhet
Sándor büszkesége, a
baromfiudvar. Feltûnõ
a tisztaság, semmi orrfacsaró szag, az állatok
közelében máshol otthonosan mozgó legyek
közül itt egyet sem kell
elhajtanunk.
A világ legkisebb baromfijának, a sebrigh
tyúknak az ismerkedésével kezdjük a bejárást, amely citrom színû, természetesen igen
ritka, majd közvetlen
szomszédjukat, a holland bóbitásokat csodálom meg, hajkoronájuk egészen különleges. Következnek a kelet-ázsiai
selyembaromfik fekete, fehér
és sárga színben, érdekességük, hogy testüket nem toll, hanem
szõr borítja. A szerény
külsõvel rendelkezõ
kotló évente akár háromszor is képes költeni, legyen a tojásban
fürj, vagy akár kacsa,
nem válogatós.

É

Tóth Sándor már gyerekként megismerkedett a galambokkal, innen a kétlábúak máig
tartó szeretete. A falépcsõt megmászva érkezünk a ház mellett szorosan megkapaszkodó
madárfaunába, ott elõször a Kuvaitból származó selyem kontyos
kacagó gerle követel figyelmet. A gyémánt
galambok társaságában találjuk az ausztrál
kontyos, bronz- és
zöldszárnyú, valamint
fokföldi-, zebra- és fahéjgalambokat.
Jelenleg tizenhat fajta
egzotikus galamb él a
röptesoron a világ különbözõ helyeirõl érkezve, az angol és indiai selyem pávagalambok - ezeknek szinte
egyedüli tenyésztõje az
országban -, a seregélynyakúak,
amelybõl
még Németországban
is csak néhány tenyészet található. Galambjai a kiállítások révén

bejárták szinte egész
Európát, sok- sok díjat
szerezve gazdájuknak.
Külön helyiségben és
dúcokban él a Japánból
származó szelíd, békés
fürjek népes csapata,

pár naposak, de annál
elevenebbek. Sándor
azt mondja, a fürjtojások vitamintartalma
igen magas, sütve és
fõzve is nagyon finom,
tésztákhoz, sütemé-

amelyet ma már az
egész világon gazdasági állatként, vagy díszállatként
tartanak.
Nagyságuk,
színük
már alig hasonlít az
eredeti, vadonban élõhöz. A tojásból nemrég
kibújt utódok még csak

nyekhez szintén felhasználható. Szerinte,
egy család tojásszükségletét úgy hat darab
fürj tudná biztosítani.
Harmincéves fürjtenyésztési tapasztalatát
már sok tenyésztõnek
átadta határon belül és
kívül egyaránt.
Miután végignéztük
a sok különleges szépségû tollast, a dolgozószobában telepszünk
le, ahol a polcok roskadoznak a ragyogóra fényesített
trófeáktól,
serlegektõl, érméktõl, a
többi helyet pedig az
oklevelek foglalják el.
A relikviák megtekintése után megtudom,

Fegyverneken, gyerekként Lelovich Györgytõl,
a világhírû solymásztól
tanulta Sándor az állatok idomítását. Tizenöt
évesen már galambokat röptetett az ottani
egyesület tagjaként, és
mikor két év múlva felkerült Budapestre, a
Margitszigeten, illetve
az állatkertben kezdett
el dolgozni. Ezeken a
helyeken nem csak
pénzt keresett, hanem
igen sok tapasztalatot
is szerzett az állatok
tartásáról, aminek a késõbbiekben nagy hasznát vette.
Tóth Sándor és Éva
asszony több mint
negyven éve él itt Rákoscsabán, együtt építették fel a Hektár utcai
házat, és 1980-ban már
magukénak tudhatták
az ország legnagyobb
szárnyasállat-gyûjteményét. Azt mondják,
a kapu mindig nyitva
van, mert azt szeretnék, ha minél több óvodás és kisdiák jönne el
hozzájuk, hogy megismerkedjenek az itt élõ
kétlábúak szokásaival,
tulajdonságaival. Abban bíznak, egyszer talán e kisvendégek valamelyike közül fog kikerülni, a következõ
évek gyémántkoszorús
mestertenyésztõje…
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Galla Miklós születésnapi elõadása
A Szépségem titkai nagy sikert aratott Rákoskerten
Az abszurd humor hazai meggyökereztetésében
és térhódításában Galla Miklós elévülhetetlen
érdemeket szerzett az elmúlt két évtizedben.
Laár Andrással 1986-ban alapította meg a L'art
pour l'art Társulatot, a Holló Színház 1990-ben
jött létre. Komoly energiát fektetett bele a Monty
Python Repülõ Cirkuszának lefordításába. 1996
végén távozott a LPL-bõl, azóta szólista.

 HORVÁTH TIBOR
Szépségem titkai
címû rákoskerti
elõadás mindössze két
nappal elõzte meg a humorista 50. születésnapját, s ez arra ébresztette
rá, hogy minden ember
életében elérkezik a pillanat, amikor az amerikai elnök már fiatalabb
lesz nála. Galla Miklóshoz hasonlóan május 18án jött a világra II. János
Pál pápa is, ami nem
rossz referencia, ráadásul a közeljövõben egyiküket szentté is avatják
majd. A 76. szülinapjától viszont kifejezetten tart, mert azt olvasta, ennyi a férfiak
várható élettartama. A
nõké ellenben 80 év,
ezért úgy döntött, hogy
75 évesen nõvé operáltatja magát. Mivel közismert ember, néha
megállítják az utcán,
hogy tényleg õ Galla
Miklós, vagy csak nagyon hasonlít rá? A vá-

A

lasza is-is: tényleg én
vagyok, és nagyon hasonlítok önmagamra.
Futballrajongásában
addig ragadtatta magát,
hogy rájött, nincs is más
sportág a focin kívül,
maximum tevékenység.
„Hiszen futni mindenki
tud, úszni meg csak
azért tanulunk meg,
hogy meg ne fulladjunk. A vitorlázás és
Forma-1 pedig jármûhasználat. Az RSG sem
sport, mert a románok
jók benne, és nem kedvelem a triatlont sem,
mert amiatt vesztettük
el Erdélyt.”
Galla saját dalaival is
színesítette
mûsorát
(Régi nyár, Csomagot
kaptam), illetve hallhatunk egy extrém hangjátékot: Hogyan halt
meg Mária, a skótok királynõje? címmel. A bírói és a bányász szakma
érdemi összevetése ezután jött, betekintést
nyerhettünk abba, hogy
az elõbbi szakma fizika-

ilag jóval könnyebb. A
széntõl nem szakadtunk el teljesen, hiszen a
Szex és erõszak címû
novellában három meztelen hölgy vitte a prímet, akik lerohantak a
bányába széndarabokat
hajigálni. Galla értetlenségének adott hangot
annak kapcsán, hogy az
Egyesült Államokban
az injekciós kivégzések
elõtt minek fertõtlenítik
az elítélt bõrét. Azon is
sokat morfondírozott
már, hogy milyen ormótlan telefonokat kéne
gyártani, ha a fülünk a
térdkalácsunkban lenne. Azt est elsõ felének
végén Koltai Róbertet
szólították színpadra,
aki baráti köszöntõvel
kedveskedett játszótársának.

A második rész egy
farsangi élménnyel kezdõdött. Miki kénsavnak
öltözött az egyik alkalommal, de leöntötték
lúggal, amitõl zavarba
jött, mert nem tudta,
hogy reagáljon. A focira
visszakanyarodván beavatást nyerhettek a nézõk a hosszú, szaggatott
ütemû,
progresszív
szurkolásba, és megtudhattuk, hogy ha egy
ember érrendszerét kiterítjük, az illetõ meghal. A transzcendens
sem maradt érintetlenül
ezen az estén: van-e élet
a halál után? - tette fel
kérdését, és nem késlekedett a válasszal sem.
„Igen, van. Hiszen Mozart és Picasso már meghaltak, mi viszont
élünk.” Feszültségoldás

formájában egy három
másodperces blues betét következett: Elhagyott a kedvesem. Harry Potternél ismét egy logikai bukfencre lett figyelmes Miklós. „Potter
repülni tud, de saját
szemgolyóját nem képes megjavítani 1-2 dioptriával? Nem értem.”
Az est végén operaértelmezést hallhattunk,
illetve nagyon ritkán
használt mondatokat:
Papa, többet kellene vedelni! Drágám, adjuk el
a gyerekeket jó pénzért!
Végül a légitársaságok
furcsa nyelvhasználatáról esett szó és a fekete
dobozról. „Ha a fekete
doboz elpusztíthatatlan
anyagból készül, miért
nem gyártják az egész
gépet abból?”

Spanyol dallamok a Bartókban
SZAKÁCS ZSUZSA
panyol kalandozások címmel hirdette meg a Rákoshegyi
Bartók Zeneház május
16-i esti koncertjét,
amelyen Szabó Csaba
temperamentumos
spanyol gitárestjének
tapsolhattak az érdeklõdõk.
Az orosházi születésû mûvész Brigitte Za-

S

czek koncertosztályában végzett a Bécsi Zeneakadémián, majd a
diploma kézhez vétele
után számos nemzetközi gitárkurzuson és
gitárversenyen is nagy
sikerrel vett részt.
Megtudtuk, hogy az
Ausztriában töltött öt
esztendõ nem csak kiváló mûvészekkel hozta össze, de egy aukciós házban hozzájutott

becses és nagyon értékes, XIX. századi kontragitárhoz, amit a romantika korában használtak.
A Bartók Zeneházban megtartott koncerten Szabó Csaba elõadásában Mozart, Granados, Manuel De Falla
mûvei hangzottak el,
illetve Avvakumovics
Györgyi énekét kísérte
gitárral.
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Vitárius Nikoletta
elsõ önálló kiállítása

Szirtes Edina
Keresztúron

szert az elsõ megpillantástól a születõ egységig, vagyis a kép
megszületéséig. Bátran hagy üres teret, azzal a biztonsággal,
hogy részesei legyünk
a teremtésnek. Fotói
készítésekor nemcsak
lesben áll a kamera
elõtt, útkeresése útke- mögött, hanem eléje
resésre invitál a fotók- lép, és immár gyakortól, a gyakorlott moz- lott szemmel, tudatodulatokkal készült, jól san alakít képfelületet. A Szabad Szellemi Mûhely vendége volt Szirtes Edina
komponált, hangula- Grafikái sok tudást
nálta. „Nagy teher feltos akvarellektõl, a igénylõ,
aprólékos  HORVÁTH TIBOR
fogni ezeket a balladásokféle grafikai techni- módszerrel születnek.
prilis utolsó nap- kat.” Zeneszerzés közján látta vendégül ben fabulában írja meg
Barna Andor keresztúri a dalokat egy hangulat
képviselõ Szirtes Edi- függvényében, amibõl
nát, akit néhány nappal aztán egy lüktetés szükorábban az Olamar letik. A szöveget már
Four tagjaként láthat- csak bele kell illeszteni
tunk a Jazzpresso szín- mindebbe.
Arany
padán. Edina klasszi- egyes sorai ordítóan
kus zenei tanulmányait aktuálisak: „Rossz idõKecskeméten kezdte, ket élünk, rossz csillaés Szegeden folytatta. gok járnak. Isten óvja
Egyetemi diplomáját nagy csapástól mi ma(hegedû) 2000-ben sze- gyar hazánkat.”
rezte meg. Kifejezetten
A technikai tudás
sokoldalú muzsikus: egy hegedûvirtuóznál
amellett, hogy számta- nem maradhat ki a belan stílusban mozog szélgetésbõl. „Ez az
otthonosan, sikerült alapja annak, hogy bemegõriznie saját egyé- fogadást nyerjünk bini hangzásvilágát úgy zonyos pódiumokra.
énekhangjában, mint Szellemi fejlettség nélhegedûjátékában.
kül azonban mit sem
Hatévesen találko- ér a hangszeres tuzott elõször hangszer- dás.” Manapság már
Vitárius Nikoletta Rákoshegyen mutatta meg alkotásait
rel: a zongoránál ülve olyan emberekkel mumár kijelentette, hogy õ zsikál, akiket végtelekát
felvonultatott Mindenben
tiszta bizony zeneszerzõ lesz. nül szeret.
nyomtatott képekig. anyagot tesz elénk, „A mûvészi lét alapja a
Az est végén a venFelkínál egy folyama- ezen az elsõ önálló tár- lelkiség, éppen ezért dégek kérdései közül a
tot, egy szigorúan ter- laton máris hosszú út- nem minden zenész legérdekesebb a világvezett
munkamód- nak vagyunk a kísérõi. mûvész. Nagy csapda zene mibenlétét firtata zenei prostitúció, s ez ta. Szirtes Edina szerint
nehezen elkerülhetõ ebbe minden olyan zeegy kvalitásos zenész ne beletartozik, amelyszámára.” – jegyezte ben megcsillan a folkmeg az est vendége.
lór. „Bármilyen muzsiA magyar kultúra kát is játszik az ember,
napján Aranyóra cím- a legfontosabb az,
mel Arany János balla- hogy õrizzük meg
dafüzérét szólaltatták gyermeki érzékenysémeg Kováts Kriszta éne- günket.” Ez óvhat meg
kessel, amelyhez a ze- minket a gépies elbutunét „Mókus” kompo- lás veszélyétõl.

Útkeresés címmel nyílt meg Vitárius Nikoletta,
a húszas éveiben járó, fiatal grafikusmûvész elsõ önálló kiállítása május 9-én a Rákoshegyi
Közösségi Házban. A tárlatmegnyitóra nemcsak a családtagok és barátok voltak kíváncsiak, de Rákosmente neves képzõmûvészei közül is sokan eljöttek, hogy jelenlétükkel biztassák a fiatal grafikust további alkotásra, további
útkeresésre.

 SZAKÁCS ZSUZSA
éter Ágnes Munkácsy-díjas szobrászmûvész megnyitójában Douglas Adams
Galaxis
Útikalauz
Stopposoknak
címû
könyvébõl olvasott fel
gondolattöredékeket,
mert szerinte, ha figyelmesen szemrevételezzük Vitárius Nikoletta Rákoshegyen kiállított alkotásait, olyan
szavak, gondolatok fogalmazódnak
meg
bennünk, mint például: „Isten, az élet, a világmindenség,
meg
minden, mert szerintem nagyjából errõl
szól ez a kiállítás”- gratulált a szobrászmûvész egykori tanítványának, majd meglepetésként visszaszolgáltatta jogos tulajdonosának – Nikolettának –
egy régen, még a tanulás, tapasztalás éveiben
készült alkotását.
Vitárius Nikoletta
önálló kiállításán változatos, komoly kínálatot láthatunk, amely
az elsõ megvillanástól
a végsõ képfelületig
kiteljesedik a szemünk

P

Á

22

K U LT U R Á L I S A J Á N L Ó

Vigyázó Sándor Mûvelõdési Ház
(Pesti út 113., tel.: 256-4626)
www.vigyazomh.hu
Május 28. 19.00 a Seventeen Bigband koncertje.
Május 30. 9.00-12.00 Frankofón kör. A francia
nyelvet gyakorlók klubja. Vezetik: Ferencziné Vitányi Borbála és
Ferenczi János. Belépõ: 500 Ft.
Június 2. 18.00-20.00 Táplálkozás és egészség - elõadás-sorozat.
A cukorbetegség és szövõdményeinek megelõzése. Elõadó: dr. Vadas Miklósné táplálkozási tanácsadó. Belépõ: 400 Ft.
Június 5. Pedagógusnap - A kerületi pedagógusok köszöntése.
Június 6. 18.00 Rákosmente Díszpolgára cím ünnepélyes átadása.
Díjazottak: Gál Ferenc, a Kaszap István Alapítvány néhai elnöke
(posztumusz) és Dely Csaba, a Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója.
Június 7. és 14. 16.00 A mûvelõdési ház balettiskolájának vizsgaelõadása. Õsztõl várjuk ismét a jelentkezõket 4-11 éves korig! Tanár: Strausz Eszter.
Június 8. 16.00 Enzsöl Ellák Irodalmi Szalon. Farkas Viola könyvbemutatója. A könyvbõl idéznek: a Sík Sándor Klub tagjai. A belépés díjtalan!
Június 11. RÁZENE Fesztivál.
Június 14-ig Agafonova Ludmilla textiltervezõ, grafikus kiállítása.

Rákoshegyi Bartók Zeneház
(Hunyadi utca 50. Tel.: 257-1828)
www.bartokzenehaz.hu
Május 30. 19.00 J. Haydn születésnapja.
Haydn összes triója - válogatás. Elõadók:
Hegedûs Katalin - zongora, Fodor Tamás - hegedû, Belej Ferenc cselló. Belépõjegy: 1300 Ft, Nagycsaládosok: 2.00 Ft.
Június 6. 18.00 G. Fr. Händel: Te Deum Zenés esték az Epres Kertben
Június 7. 17.00 „Tavaszi áradat” Martinu, Beethoven, Brahms mûveibõl. Kertész Zsófia ének, Lugosi Anna zongora, Kiss-Domonkos
Judit cselló

Hírhozó

Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Ház
(Hõsök tere 9. Tel.: 256-0267)
www.csekohaz.hu
Június 2. 18.00 Mûvészeti Szalon 2009 A Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Képzõmûvészeti Tanszaka Vizsgakiállítás megnyitója.
Mûvészeti vezetõ:Breitkopfné Losovy Beáta.

Csabaház – Rákoscsabai
Közösségi Ház
(Péceli út 222. Tel.: 256-9526)
www.rakoscsaba.hu
Május 22-tõl Mackókiállítás N. Kiszely Melinda
mackógyûjteményének és a mackópályázat pályamunkáinak kiállítása.
Május 29. 18.00 Sokarcú kultúra - elõadás-sorozat. Kína civilizációja: hagyomány és modernizáció.

Május 31. 9.30-tól Rákosmenti Gyermeknap
10.00 Köszöntõt mond dr. Piláth Károly, az Okatatási és Kulturális Bizottság elnöke, 10.10 A Nefelejcs Bábszínház A csúfolódós nyúl címû bábelõadása, 11.00 Óz a nagy varázsló kisállat
és bûvész showja, 13.00 Capoeira-bemutató majd ezt követõen kipróbálhatod a harcmûvészetet, 14.00 Ricsi bohóc bohócmûsora, 15.00 Mackó szépségverseny. Minden résztvevõ hozza magával kedvenc mackóját vagy öltözzön be mackó jelmezbe - a 3 tagú zsûri értékes ajándékokkal fogja jutalmazni a legszebb macikat. A mackópályázat eredményhirdetése, 16.30
Megasztár koncert- Hien. Egész nap - Hatkörjáték-körkerengõ
- Múltidézõ körjátékok kicsiknek és nagyoknak. Mackókiállítás,
mackószépségverseny, lufihajtogató bohóc, kézmûves-foglalkozások, lovaglási lehetõség, ugrálóvár, óriás bohóc csúzda,
kirakodóvásár. Az egész napos program ingyenes! A programot Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata támogatja.
Június 4. 18.00 Filmklub - Anna és a király. A klub ingyenes!

Rákoshegyi Közösségi Ház
(Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. Tel/fax:
258-3394)
Június 7. 18.00 a Rákosmenti Irodalmi
Mûhely (RIM) estje. Kiss Sarolta: Ébresztõ
és Csigavár címû könyvének bemutatója.
Közremûködik: Jutasi Miklós és Murányi László, valamint Kántor
Judit és Rudas Attila. Az est házigazdája: Deregán Gábor újságíró.
Június 10-ig Farkas Zsuzsanna mandala- és Swarovsky-medálkiállítása, valamint Udvardi József festménykiállítása látható.

Gózon Gyula Kamaraszínház
(XV. utca 23. Tel.: 253-0380)
www.gozon.hu
Május 28. 18.30 Kaviár és lencse - Kabos
Gyula bérlet, jegyek válthatók.
Május 29. 10.00 A szófogadatlan kiskakas - jegyeladás csoportoknak.
Június 5. 19.00 Három a kislány - Évadzáró elõadás - jegyek válthatók.

Rákoskerti Mûvelõdési Ház
(Rákoskert sugárút 66. Tel.: 257-4498)
www.kertiklub.hu
Május 29. 10.00 „Utazó Teaház” diavetítéses elõadás-sorozat a „Kulturális turizmus éve” jegyében. Trianon elõzményei
és következményei. Elõadó: Tóth József történész, tanár
Június 6. 19.00 Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli- az Ascher Oszkár Színház elõadása.
Június 11. 10.00 „Utazó Teaház” diavetítéses elõadás-sorozat a
„Kulturális turizmus éve” jegyében. Legendás magyar várak a Kárpát-medencében. Elõadó: Tóth József történész, tanár

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

Június 13. 18.00 Rossen Roussev, bolgár
grafikusmûvész kiállításának megnyitója.
Nyári gyerekfoglalkozások 10.00-14.00-ig. Elõzetes jelentkezés:
személyesen az Erdõs Renée Házban, az erh@enternet.hu e-mail
címen, vagy a 06-30-394-7330-as telefonszámon. Június 16. és
17. - ékszerkészítés, agyagozás; június 23. és 24. - ékszerkészítés,
agyagozás; június 30. és július 1. - növény meghatározás (préselés), ujjbábkészítés.
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20. PÜNKÖSDI KÓRUSTALÁLKOZÓ
2009. május 28-29-30.
Rákoscsaba-Újtelep, Szent Erzsébet Templom
(Nagyszénás tér)
Egyházi fõvédnök:
Cserháti Ferenc segédpüspök
Világi fõvédnök:
Riz Levente polgármester
Fellépõk:
2009. május 28. csütörtök, 18 óra
Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Piccolino Fúvószenekara – Vox Nova
Énekegyüttes – Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskola és Gimnázium Kicsinyek Kórusa – Czimra
Gyula Általános Iskola Varázshangok
Gyermekkórusa – Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és Gimnázium Harmónia
Gyermekkara Eszterházi Pál Katolikus Kórus –
Rákoscsabai Baptista Gyülekezet Kórusa
2009. május 29. péntek, 18 óra
Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Bartók Béla Gyermekkara –
Szabadság Sugárúti Iskola Napsugár Kórusa –
Diadalos Dudorászók – Balassi Bálint
Nyolcévfolyamos Gimnázium Kiskórusa –
Hegykõi Bolla Géza Gyermekkórus – Pál Apostol
Általános Iskola és Gimnázium Kórusa –
Kalevala Kórus – Balassi Bálint Nyolcévfolyamos
Gimnázium Vegyeskara
2009. május 30. szombat, 18 óra
Harmónia Nõikar (szentmisén) – Rotunda Énekegyüttes – Lovrani Lovor Énekkar
(Horvátország) – Nepomuki Szent János
Fõplébánia Templom Krisztus Király Énekkara
– Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Ifjúsági Vonószenekara
– Tapolcsányi Pax Vobis Ifjúsági Gospel Kórus –
Jazz and More

15 éves a RákoscsabaÚjtelepért Egyesület
 KILI TAMÁS
endhagyó módon
ünnepelte
meg
fennállásának 15. évfordulóját a Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület a Diadal úti Idõsek
Otthonában május 16án. A nem mindennapi
eseményen részt vett
Horváth Tamás alpolgármester, egyesületi
tag is, aki Hajnal Piroskával énekelt szólót és
duettet, az elõadókat
Alföldi Mária kísérte
zongorán.
A közel egyórás mûsor során jól ismert
operett-, musical- és
filmdalokat hallhatott
a nagyérdemû, többek
közt Tevje dalát a Hegedûs a háztetõn címû
musicalbõl, az Oscardíjas Moon Rivert, de
mindegyik közül mégiscsak Eisemann Mihály
szerzeménye, az Egy
csók és más semmi
aratta a legnagyobb sikert, amelyet elõször
1940-ben, az azonos címû mozifilmben Jávor
Pál és Tolnay Klári énekelt. A duett tagjai autodidakta módon tanultak énekelni, a másik oldalát is bemutató
Horváth Tamás sem
kottából tanult, csak
hallomásból. Hajnal Pi-

R

roska civil hivatását tekintve bölcsész, három
kisgyermek anyukája.
Mindketten pusztán
önmaguk, családjuk, és
baráti körük szórakoztatására énekelnek, és
ekkora
társaságban
még soha sem léptek
fel. Simon Gyula egyesületi elnök megköszönte a nagysikerû
produkciót, és fellépésük emlékére mindhárom elõadónak virágcsokrot, valamint egyegy kerámia emlékplakettet nyújtott át, melyek Szalai László újtelepi keramikus keze
munkáját dicsérik.

Mûsor alatt az udvari bográcsban már rotyogott a gulyás, az ünneplés a kertben felállított sátor alatt folytatódott. A RákoscsabaÚjtelepért díjas Révész
Szilárd kandidátus, az
egyesület egyik alapító
tagja kiküldetése miatt
nem tudott részt venni
a kerek évfordulón, de
nem feledkezett meg
tagtársairól.
Simon
Gyula olvasta fel a
Franciaországból küldött e-mailt, amelyben
köszöntötte az ünneplõket, az egyesület tagjait és a rákoscsabaújtelepieket.

Öko-Játszóház az Erdõs Renée Házban
Mûvészeti vezetõ:
Tóthné Mózer Annamária
A rendezvény a XVII. kerületi önkormányzat
támogatásával jött létre.

Június 7-én 10 órakor Öko-Játszóház lesz az Erdõs Renée Házban.
A játszóházban a hulladékkezeléshez, a természeti környezetünkhöz kapcsolódó
ismereteket szeretnék továbbadni játékos formában. A 7próbát sikeresen teljesítõknek a támogatók és az Erdõs Renée Ház ajándékaival kedveskednek.
A játszóház mindenki számára ingyenes.

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
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Májusi kiállítás az ERH-ban
A Magyar Mûvészeti Társaság jubileumi tárlata
 SZAKÁCS ZSUZSA
mûvész életfogytiglan mûvészetre
van ítélve..., „az alkotás
egyenlõ a teremtéssel...”, „teljesen elégedett csak a dilettáns lehet...” - és ehhez hasonló gondolatok fûzték át
Szále László publicista
megnyitó beszédét május 16-án Rákoshegyen,
az Erdõs Renée Házban, ahol a Magyar Mûvészeti Társaság ünnepelte tízéves évfordulóját. A társaságot nyolc
mûvész álmodta, majd
valósította meg 1996ban a „TM” Galériában,
azóta viszont már számos rangos kiállítást

A

hoztak létre, olyan tiszteletbeli tagok támogatásával, mint Jókai Anna
és Szakonyi Károly Kossuth-díjas írók, Széchenyi Ágnes irodalomtörténész. Az ünnepi megnyitó mûsorában fellépett Nagy Gábor és Végh
Péter színmûvészek.
Tiszteletbeli házigazdaként fogadta a vendégeket Kiss György festõés szobrászmûvész – az
év érmének közönség
nyertese –, aki több
mint tíz éve él itt családjával Rákoshegyen. Kiállított mûvei között
megcsodálhattuk a Keresztboltozat
címû
bronz viaszöntvényt,
valamint Sziklaerdõ és

Radnóti címû bronz homoköntvényt.
Mara
Kinga Villõ fiatal festõmûvész nagyméretû
olajfestményei elõtt sokan elismeréssel idõztek, tapasztaltabb mûvésztársak közül többen

megjegyezték: Ezek a
képek már nem az útkeresést tükrözik, hanem
egy kiforrott mûvész alkotását hirdetik.
Mara Kinga Villõ így
vallott
festészetérõl:
„Mint az átutazó, úgy

gyûjtöm a világot, majd
lenyomatként hordom
képeimben. A látott, érzett vagy vágyott élmények formailag is kiindulópontot jelentenek
számomra, amit a festés
folyamán átlényegítek,
de fontos a figuralitás
minden korábbi és új
munkámban. A világ,
az ember, a valóság
nem felülmúlható. A
festést számomra a
visszatükrözõdések indokolják, azt tartom
munkám értelmének,
ha a rajtam átfutó képeket létre tudom hozni a
vásznon...”
A kiállítás június 7-ig
tekinthetõ meg az Erdõs
Renée Házban.

Festõiskolások tárlata a Vigyázóban
 KILI TAMÁS
ájus 5-én nyílt
meg a Vigyázó
Sándor
Mûvelõdési
Ház festõiskolájának
kiállítása a ház Ballonyi galériáján. A tárlatot az iskola vezetõje,
Vágó Zoltán festõmûvész nyitotta meg. Elsõként Hajnal Csilla, a
Vigyázó igazgatóhelyettese köszöntötte a
kiállító huszonhét fes-

M

tõiskolást és a ven- Iparmûvészeti Szakkö- volt, majd egy évet járt
dégeket. Vágó Zoltán zépiskola játéktervezõ- a Kirakatrendezõ Iskoelmondta, hogy a hat grafika szakos diákja lába. 1986-ban diploéve mûködõ festõiskola olyan, mint egy baráti kör, gyakorlatilag
pletykálni, enni, inni,
és néha festeni is összejárnak. A kiállított alkotások is azt bizonyítják, hogy az elmúlt idõszakban folyamatosan
érezhetõ a fejlõdés.
Vágó Zoltán 1976-tól
1980-ig a Képzõ- és

mázott, olyan mesterek
tanítványaként, mint
Kokas Ignác, Dienes Gábor és Bráda Tibor. Stílusának a „szilánkizmus” elnevezést adta,
mivel festészetére nagy
hatással volt többek
között a kubizmus,
amely
szilánkszerû
egységekre bontja a képet, de expresszív hatású mûveiben sokszor
megjelenik a szürrealista látásmód is.
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Metallica Tribute –
Alcoholica a Csekóban

Mester Zsuzsanna élményeirõl is beszámolt a Gózonban

 HORVÁTH TIBOR

 KILI TAMÁS

rockzene világában szinte egyöntetû vélemény, hogy
élõben a Metallica a világ legerõsebb zenekarainak egyike. Ezt jómagam is megtapasztaltam immár kilencedik alkalommal május
14-én a bécsi Stadthalléban. Elõmelegítésként május 8-án este a
Csekovszky
Árpád
Mûvelõdési Ház Rock
Klubjában a rajongók
belekóstolhattak, hogy
milyen is lehet a hangulata egy ilyen koncertnek, hiszen a kizárólag Metallica-dalokat
játszó magyar Alcoholica csapott a húrok közé. A nyitásról a modern rockzenét játszó
(R)evolution
banda
gondoskodott, majd a
szokásoknak megfelelõen Ennio Morricone

A

Ecstasy of Gold címû
szerzeményének dallamaival indult a koncert, amelyet rögtön
követett az új album
(Death Magnetic) húzós nyitótétele That
was just your life címmel. Ezután sorban érkeztek a kultikus szerzemények: Enter Sandman, Battery, Sad but
true, Seek and destroy,
Master of Puppets,
Welcome home (Sanitarium). Szinte minden
korszakból játszottak
dalokat a srácok, mindössze a Load/Reload
idõszak és a St. Anger
album maradt háttérben. A buli végeztével
a rajongók fejében az a
régi kérdés motoszkált,
hogy miért állt meg
megint a Metallica idei
turnéja az osztrák határnál? James Hetfield
csapata tíz éve járt nálunk utoljára…

Fotók Ecuadorról
ester Zsuzsanna
hat hónapot töltött Ecuadorban. A fiatal kulturális antropológus fotóiból nyílt tárlatot Iskola a láthatáron,
Ecuador - Illagua-Chico
címmel a Gózon Gyula
Kamaraszínház folyosóján lehet megtekinteni.
Mester
Zsuzsanna
május 8-án számolt be a
távoli világban szerzett
élményeirõl, a fotók készítésének körülményeirõl. Elmondta, hogy
európai pályázat útján
került Ecuador fõvárosába, Quitóba, ahol egy,
a gyerekek, fiatalok jogaival foglalkozó civil
szervezetnél dolgozott
önkéntesként. Az Andok magasföldjén kultúrájában ma is létezõ,
sokszínû, bennszülött
szokások élnek, jól megõrzött és bevált építészeti megoldásokkal
rendelkeznek, a kis országban szokatlan vulkáni tájak és sûrû esõerdõk váltakoznak. A kiállításon látható képek
Tungurahua tartomány
egyik apró, kecsua indiánok lakta, nagyon szegény falucskájában készültek. A jóval 3000
méter fölött található
Illagua-Chico település

M

mindössze pár házból
áll, az épületekben
nincs áram, a vizet több
kilométer távolságból
szállítják a faluba, az
utakat az indián közösség építette. Mindennek
ellenére a falu tele van
élettel, lelkesedéssel,
rengeteg gyerekkel. A
kecsuák három alaptörvény szerint élnek: ne
lopj, ne hazudj, ne csalj!
Az indiánok nagyon
fontosnak tartják az iskolát, integrációjuk, felemelkedésük kulcsát
látják benne, ezért néhány, a faluban elõkelõ
rangot betöltõ férfi öszszefogott, hogy iskolát
létesítsen. Tanító jár fel
hozzájuk, és egy ecuadori civil konzorcium
segítségével iskola építésébe kezdtek olasz
pénzbõl. Mester Zsuzsanna az adományozókkal közösen látoga-

tott el a felhõk magasságába. Az egész falut
megmozgató rendezvényt szerveztek számukra fogadóbizottsággal, énekkel, kitüntetésekkel és ajándékokkal,
amelyeket jobbára a
gyerekek készítettek.
„A találkozás mindkét
fél számára sokkoló
volt” – tette hozzá az
antropológus. „Az õslakosok a szegénységükkel, az olaszok meg a
gazdagságukkal szembesültek egy idõben. Érdekes élmény volt látni
a drága ruhákba öltözött taljánokat a kopottas házi készítésû ruhákat viselõ kecsua indiánok között. A gyerekek
megálltak tisztes távolságban, szemben velünk, és megfigyeltek
minket leplezetlen kíváncsisággal, de minden irigység nélkül.”
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Rákosmente kitüntetettje: Országos siker
Kécza Daniella
kosárlabdában
 SZAKÁCS ZSUZSA
assan húsz éve versenyeznek a diákok
a Magyar Köztársaság
jó tanulója - jó sportolója címért, aminek célja a
tanulók szellemi és fizikai képességeinek fejlesztése, a fair play szellemének ápolása, az
eredményes tanulásra,
a magasabb szintû sportolásra való ösztönzés.
Az elismerést azok a tanulók kapják, akik kimagasló tanulmányi,
valamint hazai és nemzetközi sporteredményt
értek el a 2007/2008-as
tanévben.
Az általános és középiskolás tanulók közül 135-en kapták meg
az elismerõ címet március 30-án, a Néprajzi

 SZAKÁCS ZSUZSA

L

Vasas kosárlabda
szakosztálya három éve Keresztúron
hozta létre nõi utánpótlásbázisát Fritz Krisztina
vezetésével. A VasasCsata gyermek csapata
megnyerte az idei országos bajnokságot. A
dett el ritmikus sport- Soproni Darazsakkal vígimnasztikázni – ked- vott döntõ rangadón a
vence a labda, illetve a
labdagyakorlatok –, hazai és külföldi tornákon
sorra érte el a sikereket,
a diákolimpián sem adta alább az aranyéremnél. Tanárai igen jó véleménnyel vannak róla,
azt mondják nem csak
egyszerûen kitûnõ tanuló, hanem igen sok
tantárgyból külön dicséretet érdemel.

A

Múzeumban megtartott
ünnepségen. Az idei kitüntetettek között ott
volt Kécza Daniella, a rákoskeresztúri Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 6. c. osztályos tanulója is, aki kitûnõ iskolai
érdemeinek, kiváló hazai és nemzetközi sporteredményeinek köszönheti a jó tanuló - jó sportoló elismerõ címet.
Daniella ötévesen kez-

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

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

Vasas már az elsõ percekben megszerezte a
vezetést, és ezt meg is
tudta õrizni. A csapat
tagjai: Blázer Bonita,
Solymosi Noémi, Kohári
Alexa, Kapornai Dóra,
Markó Fanni, Schneider
Flóra, Szentmártoni Dominika, Tóth Tímea,
Markó Dorina, Molnár
Boglárka, Pótári Nikolett
és Aho Nina.

Amatõr teniszverseny júniusban
ákosmente Önkormányzata és a Rákosmenti Tenisz Klub amatõr teniszversenyt rendez férfiak és nõk ré-

R

szére június 13-14-én 9 órától
a Rákosmenti Teniszklub teniszpályáin (Péceli út 144.).
Nevezni a helyszínen lehet a

verseny napján 8.45-ig. Érdeklõdni lehet a 06-30-5291878 és a 256-1683-as telefonszámokon.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

KÁRPITOS

CZITRON LAJOS

Antik és modern bútorok felújítása,
áthúzása. Ingyenes kiszállás,
felmérés.
VACZKÓ MÛHELY
Cím: 1172 Bp. Gyöngytyúk u. 18.
Tel: 256-0301, 06-30-990-1211

2009. április 30-án életének 90. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009. június 5-én 13 órakor lesz a
Rákoskeresztúri Újköztemetõ szóróparcellájában.
DRÁGA EMLÉKE SZÍVÜNKBEN ÉL!

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

KONTÉNER
INGYENES RAKODÁSSAL
ÉPÜLETBONTÁS,
FÖLDMUNKA

Madárdombi
INGATLANIRODA
Vadkacsa u. 89.
2,5% közvetítési díj,
gyorsan elad, díjmentes
értékbecsléssel
házhoz megy.

Rákoshegyrõl
az Uszoda utca 3. szám alá
helyezte át rendelését.

www.ingatlan.com/vadkacsa89

Rendelési idõ:
péntek 15-18
szombat 9-12 óráig.
Telefon: 253-0117

Ügyfélfogadás:
H–P: 10-19, Szo: 10-16
Tel.: 06-30-641-66-25,
258-66-30
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Ismét vandálok pusztítottak
A Tanár utcai játszóteret éjszaka rongálták meg

 MUNKATÁRSUNKTÓL
éhány magáról
megfeletkezett
fiatal, hosszabb idõ
óta garázda módon
tõr-zúz éjjelente a Tanár utcai játszótéren.
Az önkormányzat
tavaly több mint hétmillió forintot fektetett a játszótéri eszkö-

N

zök fejlesztésére. Mára
a kisgyermekek részére megvalósított területet védõ kerítést
szétrugdalták, a kitépett részek nyomán
tátongó rések nemcsak
balaesetveszélyesek,
hanem az eredeti
funkció – az állatok kizárása – védelem is
megszünt.

Nem beszélve a feltépett gumiszõnyegekrõl, amelyek kötelezõ biztonságtechnikai védelme elengedhetetlen a hinták
és mászókák alatt.
A mobil WC-k kihelyezése – képviselõi
keretbõl – alapvetõ higiénés igényt elégíthet
ki. A játszótéren egy

hetet sem bírt ki, mert
felborogatva, szétverve és nyomdafestéket
nem tûrõ kifejezésekkel tarkítva hevert a
fûben.
Virág Mihály képviselõ elmondta, hogy a
közvagyonban különösen nagy kárt okozó
szándékos rongálás
miatt ismeretlen tette-

sek ellen feljelentést
tettek, a kárösszeg
pontos megjelölésével.
Intézkedtek a közvilágítást erõsítõ világítótest kihelyezésérõl. Az
éjszakai ellenõrzés bevezetését szorgalmazzák, az érintett hatósági jogkörrel rendelkezõ szervezetek segítségét kérve.

Kerületi rosszfiúk/lányok top 10-es listája
XVII. kerületi rendõrkapitányság
rendszeresen közreadja a kerületünkben bejelentett lakcímmel rendelkezõ, vagy egyéb okból valószínûleg itt
tartózkodó leginkább keresett 10 körözött személy nevét és fényképét. A

A

rendõrség kéri, ha valaki felismer közü- képp ne lépjenek velük kapcsolatba, ne
lük valakit, tegyen bejelentést a 253-24- próbálják meg feltartóztatni õket, vár40-es telefonszámon vagy hívja a 112-es ják meg a járõr kiérkezését!
központi segélyhívót.
A körözött személyek közül néhány
A bejelentõ adatait a rendõrség
titkosan kezeli.
veszélyes bûnözõ lehet, ezért semmi-

Pajor Éva

Ochirbat Khongor

Lengyel János

Sebõk László

Brünner János

Birkás Bálint

Barta Krisztián

Szilvássy István

Tamás Gábor Ottó

Juhász József

Szerkocsit kaptak a tûzoltók
Az új jármûvel gyorsabban a helyszínre érhetnek a lánglovagok
Újabb szerkocsival bõvült a Rákoskeresztúri
Tûzõrség jármûparkja. A Mercedes Sprintert
május 8-án mutatták be. A bemutatón részt vett
a kerületi tûzõrség csapata Ribai László parancsnok vezetésével, Dobson Tibor ezredes, a
Dél-pesti Tûzoltási és Mentési Parancsnokság
vezetõje és Horváth Tamás alpolgármester.

 KILI TAMÁS
gyorsbeavatkozásra alkalmas szerkocsi felszerelése közt
több csörlõ, hidraulikus
feszítõ-vágó berendezés, 300 bar nyomással
mûködõ, autóroncsok
megemeléséhez használható Wetter párna,
motoros roncsvágó, fûrész, légzõkészülék és
kéziszerszámok találhatók. Mintegy 200 liter
vizet is magával visz az
autó, a powerjet oltókészülékkel fõleg kisebb,
jármûben
kezdõdõ
elektromos tüzek semlegesíthetõk.

A

Sebességet
mérnek
rendõrség
az
alábbi helyszíneken és idõpontokban
tart sebességellenõrzést a kerületben:
Június 3. 13.00-15.00
a Szent Imre herceg utcában.
Június 5. 9.30-11.30 a
Zrínyi út Pesti út és
Pásztorfalva utca közötti szakaszán.
Június 8. 13.00-15.00
a Liget soron.
Június 9. 9.00-11.00 a
Lõrinci úton.
Június 10. 9.00-11.00
a Gyöngytyúk utcában.
Június 11. 8.30-10.30
a Zrínyi út Pesti út és
Pásztorfalva utca közötti szakaszán.
Június 12. 8.30-10.30
a Pesti út Ferihegyi út
és Sáránd utca közötti
szakaszán.

A
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A valósághû baleseti
helyzetet szimuláló bemutató során egy roncsolódott Polski Fiatból
a beszorult utast, egy
másik embert pedig az
autó alól kellett a tûzoltóknak kimenteni. A ránehezedõ roncs súlyától
pillanatok alatt kimenekítették a sérültet a
Wetter párnával, az
utastérbe szorult autós
kiszabadításához azonban a fémvágó ollóra is
szükség volt. Kiütötték
az összes épen maradt
ablaküveget, majd átvágták a négy oszlopot,
az ajtókat, végül leemelték az autó tetejét, így

néhány perc elteltével
mindkét sérültet már a
mentõsök ápolhatták.
Közben elektromos zárlat miatt kigyulladt az
autó csomagtere is, amit
azonnal sikerült eloltani.
Ribai László elmondta,
hogy munkájuk nagyobbik részét a mûszaki mentés teszi ki, ezért
nagy hasznát veszik
majd új szerzeményüknek, mert az autó lénye-

gében mindent tud, ami
a mûszaki mentés során
elvárható. A tûzoltóautó
beszerzését az M0-s átadása tette igazán fontossá, az autópályán az
ecseri elágazástól a csömöri elágazásig tartó
szakasz a Rákoskeresztúri Tûzõrséghez tartozik. Az új jármûvel
gyorsabban érnek a kárhelyre, s ezzel növelik a
balesetben megsérültek
túlélési esélyeit.

Büntetik a fakivágást
Közterületen álló fa dély nélkül kivágta a
kivágása büntetõeljá- közterületen álló plaráshoz vezethet.
tánlevelû juharfát. Az
elkövetõ saját megíté MUNKATÁRSUNKTÓL
lése alapján veszélyesnek találta a fát, ami
ákosmente
Ön- erõsen dõlt az ingatlan
kormányzatának felé. A fa kivágására
feljelentése alapján a elõzetes bejelentést kökerületi rendõrkapi- vetõen csak az önkortányság eljárást folyta- mányzat megbízása
tat egy kerületi lakos- alapján eljáró személy
sal szemben, aki 2008. jogosult, az elkövetõ
október 31-én enge- az elsõdleges adatok

R

alapján 201 000 Ft kárt
okozott. Az eljárás folyamatban van.
A kerületi rendõrség
felhívja a lakosság figyelmét, hogy a fentihez hasonló esetek elkerülése végett körültekintõem járjanak el a
közterületen álló fák
gallyazása vagy kivágása kapcsán, nehogy
bûncselekmény elkövetõjévé váljanak.

Röviden
Május 8-án reggel egy
férfi a Ferihegyi úton gyalogosan kelt át a Szabadság utcába balra kanyarodó 198-as BKV autóbusz
mögött, annak takarásában. A Szabadság utcából
balra a Ferihegyi útra kanyarodó Skoda vezetõje a
balesetet elkerülni már
nem tudta és elsodorta a
gyalogost, aki a baleset
során könnyû sérüléseket
szenvedett.
Május 8-án reggel egy
Mercedes a Gyergyószentmiklós utcában nem
adta meg az elsõbbséget
a neki jobbról közlekedõ
VW Polónak. Az ütközés
következtében a Mercedes utasa könnyebben
megsérült.
Május 8-án délután egy
Opel Vectra vezetõje a
Pesti úton a visszapillantó
tükörbe hátranézett, majd
ezt követõen észlelte,
hogy az elõtte közlekedõ
Opel Corsa forgalmi okból
megállt. A balesetet elkerülni már nem tudta és az
álló gépkocsinak ütközve
azt az elõtte szintén forgalmi okból álló Mercedes Sprinternek lökte. A
balesetben az Opel vezetõje gyógyuló könnyû sérüléseket szenvedett.
Május 11-én reggel egy
VW Sharan a Rákoscsaba
utcáról kanyarodott a
Péceli útra. A nap szembe
sütött ezért késõn vette
észre az ott szintén zöld
jelzésen áthaladó gyalogost, akit elsodort. A baleset során a gyalogos súlyosan megsérült.

Körzeti megbízottak fogadóórái
CÍM
NÉV
TELEFON
FOGADÓÓRA
Rákoshegyi Közösségi Ház
Rákoshegy körzeti megbízottja
253-23-12
Páros héten kedden 17.00-18.00
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
Rákoscsabai Közösségi Ház
Rákoscsaba, Rákoscsaba-Újtelep körzeti megbízottja
253-23-12
Páratlan héten csütörtökön 17.00-18.00
A fenti körzetekben élõk ügyes-bajos dolgaikkal, amiben a rendõrségtõl várnak megoldást, forduljanak bizalommal körzeti megbízottaikhoz, akik a felmerült ügyekben tanácsokat adnak, vagy a megfelelõ helyre irányítják a felvilágosítást,
tanácsot kérõt.
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Hírhozó

HIRDETÉS
ÁLLÁS

NYUGDÍJAS, kertészkedéshez is értõ lakatost
hosszú távú alkalmi munkára felveszek. Tel:
06-20-9653-650

ALBÉRLET
KERESZTÚRI ELÁGAZÁSTÓL 5 percre családi
ház alsó szintjén szoba kiadó egyedülálló, nem
dohányzó hölgy részére 40 ezer Ft-ért rezsivel
együtt bútorozottan. Tel: 06-70-647-1998
KIADÓ XVII. Kis utcánál 51m2 bútorozatlan lakás,
gyermektelennek hosszú távra. 45e Ft + rezsi +2
havi kaució. Tel: 257-6026, 06-30-699-3445
KIADÓ lakás Rákoskeresztúr központjában, 2
szobás, bútorozott, 4 emeletes társasház 2.
emeletén. Tel: 06-30-437-5306
KERTES HÁZBAN 50 m2-es, egyszobás, összkomfortos lakás kiadó hosszú távra. 50 ezer Ft
+ rezsi + egyhavi kaució. Tel: 06-20-9740-109
ALBÉRLET KIADÓ Rákoscsaba-Újtelepen 68
m2-es, kétszobás, részben berendezett kertes
házrész. Kiváló közlekedéssel, nem dohányzó
két fõ részére. Azonnal beköltözhetõ. Tel: 0630-463-3235

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
AUTÓT VÁSÁROLNÉK (keletit, nyugatit) csak
tulajdonostól, esetleg mûszaki nélkül is, reális
áron Budapesten. Tel: 06-70-522-0272
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSNÕ idõs, egyedülálló
hölggyel vagy úrral kölcsönös szimpátia esetén
eltartási szerzõdést kötne. Tel: 06-30-547-5171
BALATONI NYARALÁS RÉVFÜLÖPÖN! 2-3-4
ágyas fürdõszobás szobákban fõszezonban 6
nap félpanzióval 27 000 Ft/fõ, 7 nap félpanzióval 32 400 Ft/fõ. Részletes infó: www.vakaciotabor.hu, 06-30-99-75-347, info@vakaciotabor.hu
BALATONI TÁBOROK RÉVFÜLÖPÖN! Lovas,
kerékpáros, kézmûves, kalandtáborok Révfülöpön. 7 nap teljes ellátással, programokkal,
tanári felügyelettel 40-45 000 Ft/fõ. Részletes infó: www.vakaciotabor.hu , 06-30-9975347
VILLANYTÛZHELY (közvetlenül falvezetékkel
összeköthetõ) 9500 Ft, valamint egy konnektoros 20 000 Ft, mindkettõ kitûnõ sütõvel. Tesla
lemezjátszó hangfalakkal 20 000 Ft-ért eladó.
Tel: 06-20-260-0781
NYÁRI FEJLESZTÕTÁBOR Rákoscsabán július
20-tól augusztus 7-ig, 3-14 éves korú gyermekek részére. Ár: 20 ezer Ft/hét (3x étkezés), testvéreknek kedvezmény. Szakképzett
pedagógus, logopédus és konduktorral. Érdeklõdni: Viki néninél 06-30-814-6963, 2566580
FOGYJON LE MOST, kérdezzen meg hogyan!
Tel: 06-30-463-3235
IGEN SZÉP HÁZICICÁK ingyen elvihetõk. 06-30213-2811
SZÉKELYFÖLDI KÖRUTAZÁS! Július 3.-12. között Budapest–Csíkcsomortán útvonalon
szervezünk kirándulást. Ára: 59 000 Ft/fõ (útiköltség, szállás, étkezés). Érdeklõdni: 06-20270-1709 (esti órákban), 06-20-222-1841

Apróhirdetés
SZOLGÁLTATÁS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, FALBONTÁS NÉLKÜLI
SZAKSZERÛ GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN ISTVÁN
TEL: 06-20 317-0843
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN!
Villamosmérnök végzettséggel, garanciával!
(ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA, NORDMENDE, VESTEL, DUAL, SCHNEIDER). Tel:
06-20-542-3529, 06-20-410-6393

KERT-, TELEKRENDEZÉS
Metszés, permetezés, fakivágás,
bozótirtás, tereprendezés, fûkaszálás, gyeptelepítés. Kerítés, öntözõrendszer kiépítése, térkövezés.
Tel: 06-1-786-5872
Fax.: 06-1-785-7344
Mobil: 06-70-422-9445
Email: mu0000@freemail.hu
HÁZTARTÁSI HÛTÕGÉPEK, ipari, kereskedelmi
hûtõberendezések, hûtõkamrák szerelése, javítása, karbantartása. Klímaszerelés. Tel.:
(1)257-6751, 06-30-949-8706
KÕMÛVESMUNKÁT, burkolást, szobafestést,
mázolást, tapétázást, dryvitozást vállalunk. Tel:
06-20-541-3761
REDÕNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY, NAPELLENZÕ, ROLETTA, SZÚNYOGHÁLÓ-KÉSZÍTÉS RÖVID HATÁRIDÕRE A NEMESKÉRI ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKÁTÓL. SZALAGFÜGGÖNY-TISZTÍTÁS IS! TEL: 2571875, 06-20-9719-201
FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS 10% kedvezménnyel, garanciával, magánszemélyeknek és
cégeknek egyaránt. Tisztaság, pontosság! Tel:
256-4425, 06-20-9947-726
FOGSOROK KÉSZÍTÉSE, javítása, szükség esetén háznál is. Tel: 06-30-314-22-26
HÛTÕGÉP, villanybojler, fagyasztó javítása garanciával. Klímaszerelés. Bayer Ottó Tel: 06-30
949-8850
XVII. KERÜLETBEN hamarosan nyíló szépségszalonba fodrászt és mûkörmöst keresünk. Tel:
06-30-646-1646
VÍZ, GÁZ, FÛTÉSSZERELÉS, illetve kisebb javításokat is vállalok. Tel: 06-20-254-7451, 257-7319
TAKARÍTÁST VÁLLALOK délutánonként és
szombaton. Tel: 06-20-561-1605
ESKÜVÕI MEGHÍVÓK egyenesen a nyomdából
a piaci ár alatt. Számtalan formában, gyönyörû
kivitelezésben. Tel: 06-20-951-0591

TAKARÍTÁS
Irodák, intézmények, üzemek, társasházak, magánlakások rendszeres
takarítása. Szõnyeg, kárpit-, ablaktisztítás (nagytakarítás), homlokzattisztítás (alpintechnikával).
Alapterületek gépi tisztítása, megbízhatóan referenciákkal.
Tel: 06-1-786-5872
Fax.: 06-1-785-7344
Mobil: 06-70-422-9445
Email: mu0000@freemail.hu
ÉPÜLETEK BONTÁSA, fakivágás, járda- és kerítéskészítés, kertrendezés, nehéz fizikai munkával, hulladékszállítással. Ingyenes felmérés!
Tel: 06-20-395-8007

FÉG gázkészülékek (vízmelegítõ, konvektor,
cirko) ÉTI kazánok javítása. Dugulás-elhárítás
(gépi). Víz- és központifûtés-szerelés, ázások,
csõtörések megszüntetése. Csõhálózatok kivitelezése. Tel: 06-30-402-8305, 409-0408
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, fürdõszoba-felújítás,
kádak, mosdók cseréje, dugulás-elhárítás, csatornabekötés. Kisebb munkák azonnalra is. Tel:
06-70-588-8421
TETÕFEDÉS-BÁDOGOZÁS! Bármilyen tetõ fedése, szigetelése, javítása, kisebb ácsmunka, szakmai hozzáértéssel, garanciával. Tel: 291-0081,
06-30-3017-462
MEGBÍZHATÓ HÖLGY takarítási munkát vállal a
XVII. kerületben. Heti 3 alkalommal. Tel: 06-20576-0774
GYERMEKPSZICHOLÓGUS magánrendelése az
Elágazáshoz közel. Tel: 06-20-530-2670
KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS emelõhátfalas autóval, megbízható rakodókkal. Irattárrendezés,
épületen belüli anyagmozgatás. Tel: 06-30631-6968, 257-7510
LAKÁSFELÚJÍTÁSOKAT, mindennemû kõmûvesmunkát vállalok, festést, mázolást is. Reális
áron. Tetõk, kémények bontása, felújítása, gépi
vakolás, hõszigetelés. Tel: 06-20-3232-654
LAKATOSMUNKÁT VÁLLALOK (Kerítés, korlátok,
díszrácsok, garázsok stb.). Tel: 06-20-542-9932

INGATLAN
ÚJLAK UTCA páros oldalán négyemeletes panel 3. emeletén eladó egy 53 m2-es, 1+2 félszobás erkélyes lakás. A lakás felújított (ablakcsere, radiátorcsere, fürdõszoba stb.). Iár: 11
M Ft. Tel: 06-30-446-4689
XVII. KER. Dallamos u-ban 75 m2-es 2 szobás
összkomfortos iker ház egyik fele teljesen szeparált kerthasználattal, bútorozva kiadó. 06-20521-2909
XVII. KER. Csabagyöngye utcában eladó egy
befejezés elõtt álló, újépítésû családi ház. Földszint 70 m2 + tetõtér és nagy pince garázzsal.
Iár: 24,9 M Ft. Tel: 06-20-534-1888
BALATONFENYVESEN jól kiadható és a Balatontól 7 km-re lévõ felújított házamat elcserélném pesti házra. T: 06-20-3272-140
CÉLPONT INGATLANIRODA SZÉLES ÜGYFÉLKÖRE
RÉSZÉRE KERES-KÍNÁL BUDAPESTI ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN LÉVÕ INGATLANOKAT. A KÖZVETÍTÉST 2-3% SIKERDÍJÉRT VÁLLALJUK. XVII. KER.
PESTI ÚT 156. TEL: 256-2144, 06-20-980-5773
AJÁNLATAINK: WWW.CELPONTINGATLAN.HU
SZÉTKÖLTÖZÕKNEK adok 1 + 2 félszobás és 2
szobás öröklakásokat egy 2 szobás családi házért. Tel: 06-70-604-9200
MAGLÓDON 100 m2 szeparált, igényes ikerfél 500
m2-es telken eladó. Kisebb lakás beszámítása lehetséges. Iár: 21,9 M Ft Tel: 06-70-322-4322
HAPPY HOUSE Ingatlaniroda Bp. XVII.
PESTI ÚT 128. Tel: 06-20-388-7217,
06-30-978-1144 www.hhingatlan.hu
MAGLÓDON újépítésû 74 m2-es, 3 + 1 fél szobás sorházi lakás 450 m2-es saját kerttel, kocsi
beállóval, júliusi átadással leköthetõ. Ár: 16,9
M Ft. Tel: 06-70-382-6491, 06-30-978-1144
A XVII. KERÜLETTÕL 5km-re, Pécelen újépítésû
65m2-es, 2 szintes, duplakomfortos sorházi lakás, 45 m2-es kerttel, kocsibeállóval. 2 + 1 fél
szobás. Járólap, parketta kiválasztható. Ár: 15,6
M Ft. Tel: 06-70-382-6491, 06-30-978-1144

ÚJÉPÍTÉSÛ 52m2-es, 1+2 félszobás egyszintes
sorházi lakások eladók a XVII. kerülettõl 5km-re,
Pécel dinamikusan fejlõdõ, új lakó területén,az
épülõ élményfürdõ szomszédságában. Ár: 13,9
M Ft. Tel: 06-70-382-6491, 06-30-978-1144
HELIKOPTER LAKÓPARK parkosabb részén újépítésû, igényes duplakomfortos 5 lakásos társasházban kettõ 67 m2 1+3 fél szobás kétszintes lakások 40 m2 kerttel eladók A lakás erdõre néz, gyönyörû kilátással. Ár: 21 M Ft. Tel: 0670-382-6491, 06-30-978-1144
ALKALMI ÁRON!!! Eladó az Újlak utcában egy
2. emeleti keleti fekvésû közepes állapotú
27m2-es garzon öröklakás. irányár: 6,7M Ft.
Érd: 06-70-382-6491, 06-30-978-1144
XVII. FERIHEGYI úton négyemeletes ház negyedik emeletén, parkra nézõ, 36 m2-es 1,5
szobás klímás átlagos állapotban lévõ öröklakás ALACSONY REZSIVEL! Ár: 7,5 M Ft. Tel:
06-30-9781-144, 06-20-388-7217
XVII. AKÁCVIRÁG utcában négyemeletes ház
1. emeletén felújított 35 m2 1,5 szobás öröklakás. Alacsony rezsijû. Irányár: 8,2 M Ft. Tel: 0630-9781-144, 06-20-388-7217
XVII. KASZÁLÓ lakótelepen 49 m2 felújított 2
szobás öröklakás. Beépített konyhabútorral, diagonálba lerakott járólappal. Irányár: 8,9 M Ft.
Tel: 06-30-978-1144, 06-70-382-6491
XVII. ÚJLAK utcában négyemeletes társasházban az 1. emeleten 55 m2 1+2 félszobás, étkezõs, erkélyes öröklakás eladó. Ár: 9,3 M Ft. Tel:
06-30-978-1144, 06-70-382-6491
XVII. KASZÁLÓ lakótelepen világos 1. emeleti 54
m2 2 szobás, erkélyes felújított öröklakás. Nagyszoba 25 m2, másik 12 m2, külön bejáratúak. Járólaposak a helyiségek. Beépített konyhabútorral.
Jó közlekedéssel. Azonnal költözhetõ. Irányár:
10,2 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-70-382-6491
XVII. KASZÁLÓ lakótelep parkosabb részén az 1.
emeleten 60 m2 1+2 félszobás felújított öröklakás.
Járólapos és parkettás helyiségek. Beépített gardrób és konyhabútor. Azonnal költözhetõ. Ár: 10,5
M Ft. . Tel: 06-30-978-1144, 06-70-382-6491
XVII. KÖZPONTHOZ közeli négyemeletes társasház 1. emeletén 58 m2-es, 1+2 fél szobás, étkezõs, erkélyes, felújított öröklakás. Irányár: 10,9
M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-70-382-6491
XVII. ÚJLAK utcában négyemeletes ház 3.
emeletén szép állapotú, világos 74 m2 3 szoba,
étkezõ, gardrób, parkra nézõ erkélyes öröklakás. Laminált parkettás és járólapos helyiségek. Azonnal költözhetõ! Készpénzes vevõnek
nagy engedményt adunk. Irányár: 11,5 M Ft.
Tel: 06-30-978-1144, 06-70-382-6491
XVII. RÁKOSLIGETEN, csendes, szép mellékutcában családi ház fele (ikerház jellegû) eladó.
86 m2-es, elõtér, hall, nagyszoba, konyha,
spejz, fürdõ, wc, kisszoba. 619 m2-es telek fele tartozik a lakáshoz. Az ingatlan felújítandó,
garázs van. Irányár: 10,5 M Ft. Tel: 06-30-9781144, 06-20-388-7217
XVII. ALSÓ-RÁKOSHEGYEN 300 nöl zártkert,
11,6 m utcafronttal, 30 m2 faház szigetelve,
betonalapon. Konyha étkezõvel, fürdõszoba zuhanyzós wc-vel, hálószoba. Víz-villany van. Gáz
az utcában. Derítõ van. Irányár: 11,9 M Ft. Tel:
06-20-388-7217, 06-30-978-1144
XVII. RÁKOSKERT csendes utcájában 732 m2
kerttel felújított 82 m2 2 szobás, betonfödémes, szigetelt, cseréptetõs, családi ház. Szobák
külön bejárattal 15-25 m2 világos, tölgyfaparkettásak, terasz 12 m2. Pincék 7-10 m2. Garázs 16 m2. Irányár: 21,9 M Ft. Tel: 06-30-9781144, 06-70-382-6491

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 JÚNIUS 11-ÉN JELENIK MEG.

2009. MÁJUS 28.
XVII. RÁKOSKERTEN 2001-ben épült ikerház garázzsal, 445 m2-es parkosított kerttel. A ház 80
m2, nappali + 3 szoba, étkezõs konyha, kombi
cirkó, automata kapu, terasz. Irányár: 23,9 M Ft.
Tel: 06-30-978-1144, 06-70-382-6491
XVII. AKADÉMIA telepen 564 m2 telken 84 m2
2 szobás belülrõl felújított családi ház. 1970.
évben téglából épült betonfödémes, kellemes,
csendes környezetben, jó közlekedéssel 3
percre a buszmegálló. Szobák keleti fekvésûek,
tölgyfa parkettásak 18-18 m2. Irányár: 23 M Ft.
Tel: 06-30-9781-144, 06-70-382-6491
XIV. ZUGLÓBAN, a Bosnyák tér szomszédságában teljesen felújított, klímás, riasztóval szerelt,
utcafronti 20 m2-es üzlethelyiség/iroda, teakonyhával, wc-vel, kézmosóval, nagy üvegportállal. Jelenleg ingatlanirodaként mûködik. Tulajdonjog eladó. Galériázható is. Lakáscsere
vagy gépkocsi beszámítás lehetséges. Irányár:
7,9 M Ft. Tel: 06203887217
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HIRDETÉS – SZABADIDÕ
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, 0630-978-1144. Fényképes ajánlataink:
www.hhingatlan.hu
GYÖMRÕ központjában társasház földszintjén
eladó 56 m2-es amerikai konyhás + hálós lakás. Iár: 14,5 M Ft T: 06-20-331-2958
XVII. KER. Rákoscsabán (Lantos u.) tulajdonostól eladó 543 m2-es építési telek. Iár: 10,6
M Ft. Tel: 06-30-385-8028
PÉCELEN 650m2-es telken, 90m2-es családi
ház, 30 éve épült, összközmûves, a ház alatt
pince és garázs. Jó közlekedés, aszfaltos út
mellett, csendes helyen. Cirkó + vegyes tüzelésû kazán. Azonnal költözhetõ. Iá: 17 M Ft. Tel:
256-1375

Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Megfejtéseiket nyílt postai
levelezõlapon várjuk szerkesztõségünk címére: 1173 Pesti út
167. Beküldési határidõ: június 4. 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 következõ

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

XVII. KERÜLETBEN tulajdonostól eladó 53 m2es, 1+2 félszobás, tehermentes lakás, 4 emeletes ház 2. emeletén. Felújított. Iár: 9,3 M Ft. Tel:
06-20-550-6018
XVII. ÚJLAK utcában négyemeletes ház 2.
emeletén 55 m2-es, 1+2 félszobás, vízórás, teljesen felújított öröklakás eladó tulajdonostól.
Iár: 10,7 M Ft. Tel: 06-30-468-9666
RÁKOSCSABA-ÚJTELEP Aranykút utcában kétgenerációs, kúriaház jellegû 3+2 fél szobás
168m2, duplakomfortos, cirkós családiház 172
nöl telken 21,9 M Ft-ért eladó. Tel: 06-30-9498202, 321-2396

OKTATÁS
NÉMET NYELVOKTATÁST, érettségi és nyelvvizsga felkészítést vállal tapasztalt német
nyelvtanárnõ Rákoshegyen. Tel: 06-70-5233687

MATEK-, ANGOL-, informatikatanítás, korrepetálás, felkészítés, fordítás középiskolai tanárnál
és szakfordítónál. Tel: 06-20-463-4728
ANGOL NYELVBÕL tanítást, korrepetálást vállalok kezdõknek és gyerekeknek. Házhoz is megyek! Tel: 06-70-252-4905
ANGOL, FRANCIA ÉS OROSZ nyelvbõl tanítás
általános és szakmai (külkereskedelmi, gazdasági) nyelvoktatás kezdõtõl a felsõfokig
diplomás külkereskedõtõl. Házhoz is megyek! Tel: 06-30-593-8004
NÉMET-, MAGYAR NYELV, irodalomtanítást,
korrepetálást, nyelv-, pótvizsgákra felkészítést
vállal gyakorlott, diplomás tanárnõ. Tel: 06-20536-2284, 256-2941
MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA, elektrotechnika korrepetálás, pótvizsgára felkészítés általános és középiskolások részére. Egyetemistáknak, fõiskolásoknak matematikaoktatás. Tel:
06-70-224-4655

lapszámunkban közöljük, nyereményüket telefonon (telefonszám: 257-9589) történõ egyeztetés után szerkesztõségünkben vehetik át. Elõzõ számunk rejtvényének helyes megfejtései: Jókai
Mór, Laborfalvi Róza. Nyertes olvasóink: Szilvássy Tivadarné,
1173 545. utca; Antal Istvánné, 1172 Juronics utca; Rung Györgyné,
1173 Újlak utca. Gratulálunk!

Hûtõgépek, fagyasztók,
mosógépek javítása
1-3 órán belül

NAGY IMRE
1171 Mezõcsát utca 3.
T: 258-0395, 06-20-938-1763.
www.hutogepszerelo.hu

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