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Zajmérés
Rákoshegyen

XIX. évfolyam 13. szám

Rekordmennyiségû útfejlesztés
Dolgoznak az úthengerek Rákosmentén

 KILI TAMÁS
ugusztus 10-én a
rákoshegyi Berzsenyi utcában, Deák
István telkén helyezték
üzembe azt a berendezést, amely a Ferihegyi
repülõtér 2-es kifutópályáján közlekedõ gépek
zaját fogja mérni. Az új
mûszert Riz Levente polgármester, Bényi Zsolt
és Fejér Gyula rákoshegyi képviselõk keretükbõl vásárolták meg 3,3
millió forintért. A sajtótájékoztatón megjelent
Deák István, Zsilinszki
János független zaj- és
rezgésvédelmi szakértõ,
Kalocsainé R. Magdolna
közlekedési és környezetvédelmi szakértõ és
Hardy Mihály, a Budapest Airport kommunikációs igazgatója.
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 KILI TAMÁS
olytatódnak az útépítések
és
felújítások a kerületben. Megkezdõdött a
Ferihegyi út teljes felújítása, amelynek elsõ
szakasza, az Ananász
utca - Pesti út közötti
rész már elkészült, a
Pesti út - Szabadság út
közötti rész pedig várhatóan szeptember 13ig készül el. Idõközben
elkészült Rákoscsabán
a Czeglédy Mihály út
burkolatának felújítása is.
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burkolat-felújítási
munkákhoz.
Augusztus 20-án tíz
újonnan épült, szilárd
burkolattal ellátott utcát adtak át. A programot veteránautó-felvonulás
színesítette,
amely a Rákoskerti
Mûvelõdési Ház parkolójából indult, a sort
az augusztus 20-ai rendezvénysorozat városnézõ kisvonata zárta,
sok-sok rákoskerti felnõttel és gyermekkel a
Rákosmente Önkor- kerület földutak szi- „fedélzetén”.
Folytatás a 10.,
mányzata több pályá- lárd burkolattal törtézaton is nyert pénzt a nõ ellátásához, illetve továbbiak a 11-12. oldalon >

Szent István ünnepe
 MUNKATÁRSUNKTÓL

kerületet. Este pedig nyos tûzijáték zárta az
Zséda fantasztikus kon- ünnepségeket.
Folytatás az 5. oldalon >
dén is több ezer em- certje és a hagyomá- Részletek a 16-17. oldalon
ber látogatott ki augusztus 20-án a Rákoskerten megrendezett
ünnepségekre.
A mûvelõdési házban terménykiállítás,
díjátadás, kenyérszentelés, délután a Vidadombon
solymász-,
harci bemutató, a színpadon több neves fellépõ várta a kilátogatókat. Egész nap városnézõ kisvonat járta a
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Csúszik az élményfürdõ-beruházás
Búcsú Áron atyától
Makovecz Imre tervezi az új templomot
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Nagysikerû cimbalomkoncert Hegyen
Bogáncs a Bartók Zeneházban
Becsengetnek
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Újabb változások
a kerületi
buszhálózatban
MUNKATÁRSUNKTÓL

Augusztus 22-tõl pozitív változások léptek
életbe a BKV kerületi
hálózatában. Rákoscsaba-Újtelepen egyszerûsödött a hálózat, közvetlen buszjárat közlekedik a Helikopter lakóparkhoz, és több járaton módosult a menetrend is.
Részletek a 6-7. oldalon
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Zavadszky-emléktorna az RTK pályáján
Kosárfesztivál az 525. téren
Új terepjárót kapott a rendõrség
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A városközpont-beruházásról
döntöttek a képviselõk
Vita a sporttámogatásokról
 KILI TAMÁS
z önkormányzat
képviselõ-testülete
tizenhárom
rendkívüli sürgõsséget
igénylõ elõterjesztés
megvitatására ült össze
augusztus 10-én.

A

Megújuló
városközpont
Riz Levente polgármester elsõként a „Térnyerõ - Újítsuk meg
együtt Keresztúr köztereit! Rákosmente kerületközpont fejlesztése” címû program
részletes
tartalmát
mutatta be a testületnek.
Az elõterjesztés a rákoskeresztúri városközpont rehabilitációjáról szól. Korábban
több döntést is hoztak
ebben a tárgyban, és
örömmel üdvözölték,
amikor februárban a
pályázat elsõ fordulójában a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
900 millió forintos támogatásáról kaptak
értesítést. Ezt követõen elkezdõdött egy intenzív projektfejlesztési szakasz, amely a
mai nappal reményeik
szerint lezárul. Az irányító hatósággal kialakították a pályázat tel-

F

jes költségvetését és az
akcióterületi tervet, elkészítették a költséghaszonelemzést, és kialakították a fejlesztés
végsõ paramétereit. A
polgármester tájékoztatta a képviselõket,
hogy az engedélyes
tervdokumentáció július végén elkészült, és
folyamatban van az
építési engedélyezési
eljárás. A városközpont-fejlesztési javaslat hosszas koncepcionális jellegû gondolkodás mentén alakult ki.
A fõtér kardinális kérdés volt számukra, a
buszpályaudvar meg-
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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 – Elõzetes bejelentkezés: 2533306, 253-3398.

*
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szüntetése
hosszú
évek óta célja a mindenkori kerületvezetésnek, de csak most
sikerült ilyen közel kerülni a tényleges megvalósításhoz. A koncepciónak tartalmaznia kellett, hogy mit
kezdenek a lebontandó épületekben lévõ
irodákkal, így például
a Polgármesteri Hivatal adócsoportja az
Egészségház utca 3.
szám alá költözik, és
az új fõtéren a BKV
szolgálati helyiségét is
máshol helyezik el. Az
Infópont - Multifunkcionális épületbe ter-

vezett internet kávézó
mellett kap helyet a
BKV helyisége, valamint egy köztéri illemhely. Az itt végállomásozó két autóbusz fordulóját a tér déli oldalára helyezik át, a viszszakanyarodás külön
lámpát kap, megszûnik a balesetveszély. A
fõtéren igényes díszburkolatot alakítanak
ki, sok zöld növénynyel, szökõkúttal. Ehhez
hasonlóan
a
Fuchs-kastély parkja is
teljesen átalakul, megszûnik az autóparkolási lehetõség, a kert teljesen parkosítva lesz,
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Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: szeptember 14. Elõzetes
bejelentkezés: 257-5054.

Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – szeptember 28. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth
Tamás – Fidesz – szeptember 7. Bejelentkezni az
ügyfélszolgálati irodában lehet.

*
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pihenõpadokat
helyeznek el, amelyek
Mecseki Hargita szobrászmûvész Múzsák
címû alkotása felé néznek. A kastélykert és a
Polgármesteri Hivatal
között egy új étterem
létesül, felette pedig
irodák kapnak helyet.
A Pesti út északi oldalának zöld felülete
megújul, egészen a
Szentkereszt
térig,
amely szintén jelentõsen átalakul, itt egy
történelmi emlékeket
felidézõ terecske jön
létre. A Szent Kereszt
térnél a pavilonokat
elbontják, és a tér egy
pihenõpadokkal, térburkolattal, minõségi
növényekkel borított
területté alakul át. Jó
hír, hogy a fõváros is
áldását adta a lámpás
gyalogátkelõhely áthelyezésére, ami közvetlenül a Szent Kereszttemplomhoz
nyújt
majd biztonságos átkelési lehetõséget. A beruházás megkezdésének feltétele a támogatási szerzõdés megkötése az európai uniós
forrásról, ezt várhatóan év végén írják alá.
Riz Levente annak a
reményének
adott
hangot, hogy ha minden a tervek szerint
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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 258-33-94-es
telefonszámon lehet.

halad, akkor ennek a
projektnek a kivitelezése 2010 õszéig megvalósul, rengeteg betont, aszfaltot bontanak el, hatalmas zöldfelület keletkezik majd
a városközpont-rehabilitáció során. Ezt követõen a képviselõk
megnézték azt a számítógépes grafikával
készült kisfilmet, amelyen láthatták is az elmondottakat, a teljesen megújuló városközpontot, a sétányt és
az újjávarázsolt Szent
Kereszt teret, a csupa
zöld kastélykertet, az
éttermet, valamint a
Polgármesteri Hivatal
átalakításának koncepcióját, belsõ és külsõ akadálymentesítését, ami szintén a pályázat részét képezi.
Kiss Lajos (MSZP)
frakcióvezetõ bejelentette, hogy az új impozáns városközpont kialakítása ellen nem
emel kifogást, ellenben
a Polgármesteri Hivatal mellé tervezett étterem felépítése miatt
mégis nemmel fog szavazni. Véleménye szerint a Polgármesteri
Hivatal épülete alkalmatlan arra, hogy
hosszú távon városháza legyen. Ha a testület ebben a formában
megszavazza a projektet, azzal megszüntetik a lehetõségét annak, hogy a jövoben a
hivatal területileg tovább terjeszkedjen. Riz
Levente válaszában
hangsúlyozta, hogy a
hivatal bõvítési lehe-
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Csorba Béla

Dombóvári Csaba

Hatvani Zoltán

tõségeit a meglévõ
épületállományban
gondolkodva valósították meg, és ezek az
intézkedések kielégítik az önkormányzat
helyszükségletét. Az
Egészségház utca 3. az
önkormányzati hivatali épületévé vált, ideköltözött a Gyámhivatal és hamarosan az
Adócsoport is itt folytatja munkáját. Ugyanez igaz a Fuchs-kastély
emeletére is, amely
szintén önkormányzati funkciót kap heteken
belül. Ezen túlmenõen
úgy gondolták, hogy
nem az önkormányzat
épületére kell a legtöbb pénzt költeni.
Sokkal fontosabb ennél, hogy a kerületben
élõ emberek többségét
érintõ fejlesztések szülessenek. Hrutka Zsolt
(MSZP) megjegyezte,
hogy amúgy is kevés a
parkolóhely a környéken, a tervezet szerint
ráadásul megszûnik a
parkolási lehetõség a
Fuchs-kastély udvarán, és a bemutatott
film alapján úgy véli,
hogy az önkormány-

zati parkolók száma is
csökkenni fog. Kovács
István
(Itthon
Rákosmentén Egyesület) szintén amiatt aggódik, hogy nem lesz
parkolási lehetõség a
városközpont környékén, az autósok a lakótelepek
parkolóiba
lesznek kénytelenek
hagyni az autójukat.
Andaházy László tervezõ válaszában hangsúlyozta, hogy az új
fõtéren nem lehet
majd parkolni. Az önkormányzati parkoló
rendjében pedig annyi
változás történik, hogy
plusz húsz autó parkolását teszik majd lehetõvé, amely az étterem
parkolási szükségletét
kielégíti.
A vita lezárását követõen Riz Levente köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki a fejlesztés eddigi elõkészítésében részt vett. Különösen Megellai Orsolyának, a Polgármesteri
Iroda és az EUProgramiroda vezetõjének, valamint Básthy
Katának, Forrás Gyulának és a tervezõknek.

A szavazáson az elõterjesztést, és vele
együtt a pályázati
költségvetést, a költség-haszonelemzést, a
teljes akcióterületi tervet a testület 21 igen, 1
nem és 1 tartózkodás
mellett elfogadta.
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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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Vita a sporttámogatásokról
Közel kétórás vitát generált az Ifjúsági és
Sport Bizottság határozatának
felfüggesztésérõl szóló elõterjesztés, amely a polgármester javaslatára
testületi vitára bocsátotta a bizottság döntését. Riz Levente elmondta, hogy a költségvetés ebben az évben 12,5 millió forintot
különített el sportegyesületek támogatására, amelynek elosztására, felhasználására
az Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. A pályázatra huszonöten
jelentkeztek, a bizottság pedig júniusi ülésén döntött az érvényes pályázatok támogatása tárgyában. Úgy
gondolja, hogy nem
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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.
Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület –

*
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volt kellõen megalapozott és arányos az a
döntés, amit a bizottság meghozott, ezért
azt a testület elé terjesztette. Személy szerint szeretne több
hangsúlyt helyezni a
sikerre és az eredményességre, ennek is
tükrözõdnie kellene a
pályázatok elbírálásánál. Azt is mérlegelni
kell, hogy egy-egy
egyesület milyen szerepet vállal az utánpótlás-nevelésben, a
tömegsport szolgálatában, hány igazolt játékosa van, és nem utolsó sorban milyen versenyeredményekkel
dicsekedhet. 2010-tõl
más formában kell kidolgozni a támogatási
rendszert, hogy a
képviselok is könynyebb, objektív döntést hozhassanak. Kovács István a bizottság
tagjaként hozzászólásában hangsúlyozta,
hogy sok mindenben
egyetért a polgármesterrel, például abban,
hogy egy új, az eddiginél átláthatóbb elosztási rendszert kell kidolgozni, de azt nem a
bizottsági döntés után,
hanem elotte kellett
volna
megtenni.
Ugyanakkor úgy véli,
hogy a bizottsági döntés nem ellentétes az
önkormányzat érdekeivel, és nem ért egyet
az
elõterjesztéssel,
mert az elõzõ években
is ebben a rendszerben
dolgozott a bizottság,
és most is egyhangú
döntést hozott a 12,5
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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.
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütör-
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millió forint elosztásáról. Riz Levente abban
egyetértett a képviselõvel, hogy elõbb kellett volna hozzáfogni
az elosztási rendszer
átdolgozásához, hiba
volt, hogy a 2006-ban
megörökölt modellt
vitték tovább egészen
2009-ig. Azt azonban
morális szempontból
nem fogadja el, hogy
ennek a döntéshozó
bizottságnak vannak
olyan tagjai, akik pályázó egyesületek vezetõi, vagy tagjai is
egyben. Ez nem egészséges dolog, sõt azzal
sem ért egyet, hogy
önkormányzati képviselõ egyesülete pályázik önkormányzati támogatásra, vagy olyan
egyesület
pályázik,
amelynek tagja, vagy
vezetõje az önkormányzatnál a döntés
elõkészítésében közremûködik.
Ruthner
György (MSZP) hangsúlyozta, hogy nem
tudja most milyen
szempontok alapján
fognak a képviselõk
dönteni, ugyanis az új
helyzetben is csak a
szétosztandó összeg és
a pályázati kiírás áll
rendelkezésre. Hatvani
Zoltán (Fidesz) módosító javaslatában öszszeállított egy elosztási csomagot, amelyben
figyelembe vette, hogy
az adott egyesületnek
hány igazolt játékosa
van, saját forrásból milyen fejlesztéseket valósított meg, mennyibe
kerül az üzemeltetés,
és milyen eredménye-
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döntött a testület, és
elfogadta azokat.

Kerékpárútpályázatok

Hrutka Zsolt

Bényi Zsolt

Kovács István

ket értek el a különbözo versenyeken. Kiss
Lajos az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatára
hivatkozott,
amely
úgy szól, hogy az Ifjúsági és Sport Bizottság
dönt a hatáskörébe
tartozó gazdasági és
pénzügyekben. Valóban ki kell dolgozni,
milyen szempontok
alapján osszák el a
pénzt, de nem a döntés
meghozatala után kellett volna intézkedni,
hanem elõtte. Csorba
Béla (KDNP) tovább
fûzve a gondolatot felhívta a figyelmet, hogy
soha sem késõ okosnak lenni, és ha nem
ébredtünk fel idõben,
az nem jelenti azt,
minden maradhat a régiben. Az is szemet
szúr, hogy a támogatás közel 40 százalékát
egy egyesület kapja.
Közpénzbõl
olyan
sporttevékenységeket
kellene
támogatni,
amelyek a nagyobb
közösséget szolgálják.
Hozzátette, hogy beadott módosító javaslatában is ez a hangsú-

lyos szempont. Riz Levente az ellenzéki képviselõknek
jelezte,
hogy õ maga az objektív verseny és teljesítmény híve, és ebbe az
irányba szeretné a
rendszert megváltoztatni.
Bényi Zsolt (Fidesz)
Hatvani Zoltán elosztási javaslatát jobbnak
tartja, mint az Ifjúsági
és Sport Bizottságét,
de korántsem tökéletesnek. Támogatja a
szempontrendszer
azon elemét, amely a
pályázó saját részét is
figyelembe
veszi,
hogy egy-egy egyesület mennyi fejlesztési
és mûködési költséget
invesztált a sportba.
Derczbach
Istvánné
(MSZP) egyetért Csorba Béla javaslatával,
miszerint a jövõben
azokat a sportegyesületeket támogassuk,
akik a diáksportot és a
gyerekek sporthoz való viszonyát tartják
szem elõtt, és az
egészséges életmódot
akarják a fiatal korosztálynak megmutatni.
A közpénzzel gazdál-

kodó önkormányzatnak ez legyen a fõ
szempont, erre kell a
továbbiakban
koncentrálni, és a pályázatokat pedig ennek
megfelelõen
kiírni.
Kovács István ismét
szót kért, hozzászólásában részben ismételte önmagát majd kijelentette, hogy álláspontja szerint a képviselõ-testület jogszerûtlen döntést fog hozni,
ha Hatvani Zoltán módosító indítványát elfogadja. Erre Dombóvári Csaba aljegyzõ válaszolt, aki úgy foglalt
állást, hogy az Ifjúsági
és Sport Bizottság
döntése jogszeru döntés volt, de polgármester a végrehajtás felfüggesztésére vonatkozó döntése is jogszerû döntés volt.
Úgyanígy jogszerû az
a testületi döntés is,
amely ma itt megszületik, ugyanis a vonatkozó jogszabály a
jogszerûség és az érdeksérelem kérdését
külön kezeli. Az elõterjesztésrõl két határozati
javaslatban

O G A D Ó Ó R Á K

tökén 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
Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon történõ bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán
(mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30944-0203.

*

F
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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.
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.

*

F

A képviselõk döntöttek
a külsõ Pesti út menti
kerékpárút megvalósításáról szóló elõterjesztésrõl, amely egyrészt a
Fovárosi Önkormányzattal megkötendo elõszerzõdést tartalmazza, másrészt a Napkelet utca Pesti út menti
kerékpárút tervei által
érintett szakaszain biztonságos kerékpározásra alkalmas útfelület kialakítására tesz javaslatot. A beruházást
Riz Levente polgármester kezdeményezésére a fõváros finanszírozná pályázati és saját
forrásból. Rákosmente
Önkormányzata a Rákos-patak mellé megálmodott kerékpárút
tervével pályázott, a
tulajdonviszonyok
rendezéséhez szükséges öszszeget a képviselõ-testület egyhangú
döntéssel biztosította.
A kerékpárút-pályázatok elbírálása õsszel
várható.

Hirdetmény
A képviselõ-testület
2009. szeptember
1-jétõl 2010. február
28-ig tartó õszi
ülésszakának
munkaterve
a Polgármesteri
Hivatalban és az
Ügyfélszolgálati
Irodán kifüggesztésre
került.

O G A D Ó Ó R Á K

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.
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.).
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Zajmérés Rákoshegyen
Zajmérõ eszközt vett az önkormányzat
Folytatás az 1. oldalról >

Riz Levente mindenekelõtt az ügy elõzményeirõl tájékoztatta
a sajtó képviselõit. Elmondta, hogy a Ferihegyi reptér 1983-ban forgalomba állított 2-es kifutópályája az akkor és ma is - érvényben lévõ építési szabályokat
megsértve épült. Az
akkor hatályos szabályok szerint a lakott területektõl védõtávolságot kellett volna tartani. Az elõírt 5 kilométeres távolság helyett a
kifutópálya vége mindössze 1,6 kilométerre
van Rákoshegytõl, a
gépek ezért 150-200
méter magasan repülnek a házak felett. A jelenlegi jogszabályok
korlátozzák a pályavég
használatát: például tilos éjjel 22-05 óra között
használni, tilos hétvé-

gén és munkaszüneti
napokon igénybe venni, nem megengedett a
100 tonna súlyú gépek
repülése sem a térségben. Ezeket szabályokat nem tartják be a gépek, nem tartatja be az
üzemeltetõ Budapest
Airport.
A zajterhelés is meghaladja az egészségügyi határértéket. Az
ezt igazoló mérési adatokat viszont ritkán,
vagy egyáltalán nem
kapják meg a repülõtértõl. Deák István több
adatszolgáltatási pert is
indított ellenük, amelyeket rendre meg is
nyert. Ezek elkerülése
érdekében, és más kerületi zajterhelések miatt is (Pl. M0-s autóút)
döntött úgy a városvezetés, hogy saját zajmérõ eszközt vásárolnak.
A
polgármester
hangsúlyozta, a továb-

biakban az önkormányzat saját hatáskörben
szeretné mérni, ellenõrizni a városrészre nehezedõ zajterhelést, így
nem kényszerül arra,
hogy a terhelést okozók
adatszolgáltatására várjon. A mûszer által mért

hiteles adatokat egy
független
szakértõ,
Zsilinszki János fogja
majd feldolgozva az
önkormányzat részére
átadni, amelyek minden fórumon felhasználhatók lesznek. A
mûszerre a kerület má-

sik neuralgikus pontján, az M0-s autópálya
mellett is nagy szükség
lesz, ahol csekély zajvédelmi eszköz védi az
ott élõ embereket. Az
egyébként Rákosmente
közlekedésére is jótékony hatással bíró M0-s
autópálya környezetét
súlytó zajterhelése már
most meghaladja a törvényben rögzített határértéket. Az önkormányzat arra törekszik,
hogy a zajterhelés a
környezeti elõírásoknak megfeleljen, lehetõség szerint csökkenjen. Riz Levente végezetül kiemelte, hogy
nem helyezi és nem is
helyezheti semmilyen
cég gazdasági érdekeit
a XVII. kerületi polgárok érdekei elé, amit
Rákosmente képviselõtestülete több döntésében is egyhangúlag kifejezett.

Telefonon érdeklõdni lehet a Polgármesteri
Kerületünkben a lakosság fogyasztóvédelHivatal 253-35-01 telefonszámán az OFE
mi problémáinak kezelésére tanácsadó irofélfogadási idejében, illetve a 06-20-510da mûködik az Országos Fogyasztóvédelmi
az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Egyesület (OFE) helyi civil szervezeteként.
Budapest XVII. Kerületi Szervezetének mûködésérõl 0678 telefonszám bármikor, e-mailen a
fogyved@rakosmente.hu címen.
Az OFE kerületi csoportja helyben kívánja
Személyesen a Polgármesteri Hivatal ÜgyfélAz észrevételeivel, javaslataival kapcsolatban
segíteni a fogyasztókat, részben a felmerült
szolgálati Irodáján (1173 Budapest, Pesti út
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi szervezet
problémájuk rendezésében, de késõbbiekben
163. földszint) hétfõi napokon 16 és 18 óra kövezetõjével, Balogh Imrével a 257-7095 vagy
törekszünk a tudatos vásárlói magatartási forzött,
06-20-510-0678 telefonszámokon.
ma kialakítása.
az OFE félfogadási idején kívül a panaszok a PolA formanyomtatvány letölthetõ a Budapest FõJavasoljuk, hogy amennyiben vásárlói jogséregármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
város XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat
lem érte akár a vásárlása, vagy valamilyen szolügyfélfogadási idõben jelzett idõponton kívül is
honlapjáról az OFE civil szervezetek oldaláról.
gáltatás igénybevétele során, jelezze azt a helyi
leadhatók a megfelelõen kitöltött és melléklettel
Várjuk fogyasztókat az egyéb rendezvényeinszervezet képviselõjének az alábbi lehetõségek
ellátott formanyomtatványon.
ken is.
közül választva:

TÁJÉKOZTATÁS

F
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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.
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.

*
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Dr. Piláth Károly – Fidesz, 16. evk., OKB-elnök – a
hónap elsõ keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános
Iskolában.
Petrõczy Dániel – Fidesz – bejelentkezés alapján.
Tel: 06-20-316-4696
Rózsahegyi Péter – Fidesz, KVB-elnök – minden hónap
2. hétfõjén 17-18 óráig a Polgármesteri Hivatal 305-ös
szobájában környezetvédelmi fogadóórát tart.
Rákosligeti fogadóórát tart minden hónap elsõ

*

F
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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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Újabb hálózatfejlesztések
Meghosszabbítják a 98-as és 46-os járatokat
Rákosmente Önkormányzatának kezdeményezésére több pozitív változás lépett érvénybe 2009. augusztus
22-én,
szombaton
üzemkezdettõl a BKV
XVII. kerületi hálózatán. A változások elsõsorban Rákosligetet,
Rákoscsaba-Újtelepet,
valamint a Helikopter
lakóparkot
érintik,
azonban számos más
kerületi járat közlekedési rendje módosult.

 MUNKATÁRSUNKTÓL
RákoscsabaÚjtelep: egyszerûsödõ hálózat, ami mindenkinek jobb
A változások egyik célja, hogy a térség összes
buszmegállójából
mindkét irányban átszállás nélkül lehessen
utazni a keresztúri kerületközpont és Újtelep,
Liget között. Az új menetrend további eredménye, hogy Rákosliget
és Rákoscsaba-Újtelep

A 98-as busz meghosszabbított útvonala Rákoscsaba-Újtelepen

közvetlen buszjáratot járt. Augusztus 22-étõl
kap Kõbánya-Kispestre, útvonala meghosszabbodik: Rákoshegy felõl
a hármas metróhoz.
Rákoskeresztúr városÚj buszjárat
központot érintve toa térségben:
vábbmegy északra a
itt a 98-as
Ferihegyi úton egéautóbusz!
szen a XVIII. utcáig,
A 98-as busz eddig Rá- ahol jobbra kanyarodkoskeresztúr és Kõbá- va éri el a Diadal utat.
nya-Kispest
között Ezután „kis” körforga-

lomban közlekedik a
Bártfai utca - Szent Imre herceg útja - Naplás
út - Diadal utca útvonalon, majd halad vissza a Ferihegyi úton
Rákoskeresztúr, Rákoshegy, illetve Kõbánya-Kispest metróállomás felé.
Rákoscsaba-Újtelep

déli részének lakói így
könnyen, a korábbiaknál gyorsabban utazhatnak a kerület központjába, vagy akár a
3-as metróhoz, átszállási kényszerük megszûnik. A Rákosligeten
várakozók ezután nem
csak a 198-as busszal,
hanem a 98-as busszal
is eljuthatnak Rákoskeresztúrra.

Egyszerûsödik
a 198-as
autóbusz
útvonala

A 198-as busz új útvonala Rákoscsaba-Újtelepen - mindkét irányban azonos útvonalon fog járni

Egyszerûsödik a 198-as
járat útvonala is: mindkét irányban a Ferihegyi út - Ananász utca Naplás út - Szent Imre
herceg út - Tarcsai út
útvonalon közlekedik,
így mostantól a Rákoscsaba-Újtelep északi
részén, az Ananász utca térségében lakók átszállás nélkül jutnak
haza Rákoskeresztúr
felõl.
A Naplás út Rákoscsaba-Újtelep lakott területének középvonala: ezt az útszakaszt
mostantól kiszolgálja a
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Rákosmente buszközlekedésében
98-as és a 198-as is. A
kerületközpont felõl
érkezõk mindkét járaton utazhatnak. Ellenkezõ irányban, Rákoskeresztúr felé szintén
nem kényszerülnek
választásra, hiszen a
közös szakaszon egyazon megállókban lehet felszállni mindkét
járatra.
A két járat összehangolt közlekedésének
köszönhetõen a járatok
közös követése sûrûbb
lesz, mint korábban az
egyedüli 198-asé.

Új megállók
épültek
A Naplás úton a XVII.
kerületi önkormányzat
beruházásában új megállók épültek a Tóalmás
utca felé az Aranykút
utcánál és a Szent Imre
herceg útnál, valamint
visszafelé közös megállót kapott a két járat a
Jászivány utcai gyógyszertár elõtt, szemben
az újtelepi orvosi rendelõvel.
A Diadal úton a Tura
utcánál (iskola, óvoda
közelségében) építettek közös új megállót a
98-asnak és a 276E-nek,
valamint a Ferihegyi
úton, a XVII-XVIII. utca keresztezõdése után,
a református templom
elõtt is immár közös
megállóban lehet felszállni a Keresztúr felé
közlekedõ 98-as, 146os, 146A és 198-as járatokra.

Van még teendõ
Újtelepen
Rákoscsaba-Újtelep
északi részének Örs vezér teri kapcsolatán továbbra is van még mit
javítani. Az önkormányzat elõrehaladott
tárgyalásokat folytat a
BKV-val arról, hogy a
zsúfoltságot csökkentendõ, késõ õsztõl
csuklós buszok közle-

A 46-os busz útvonala Rákoskeresztúr városközpont és a Helikopter lakópark között. Ideiglenesen körforgalomban
közlekedik

kedjenek a 276E vonalán, illetve ha jövõ év
végére kiépül a Rákoskeresztúri buszfolyosó,
a tervekben szerepel
egy, a korridoron közlekedõ járat beindítása.

Közvetlen
buszjárat
a Helikopter
lakópark
és a kerületközpont között
Eddig csak körülményesen, kerülõvel és átszállással volt biztosítható a kerületközpont
és a rákoshegyi új lakóövezet kapcsolata. A
XVII. kerületi önkormányzat javaslatára, a
helyi igényekkel összhangban 2009. augusztus 22-tõl meghosszabbodik az Újpalota felõl
érkezõ 46-os busz útvonala a Helikopter lakóparkig, közvetlen,
átszállásmentes kapcsolatot teremtve Rákosmente városközpontja és a lakópark
között. A fejlesztéssel
jelentõsen lerövidül az
utazási idõ Rákoskeresztúrra, és jóval
könnyebben lesznek
elérhetõk a városköz-

pontban található szolgáltatások (üzletek, piac, bankok, szakrendelõ, önkormányzat stb.).
A 46-os járat a 98-as
és a 168E járat minden
érintett megállójában
megáll. Útvonala Rákoskeresztúr városközpont és a Helikopter lakópark között: Ferihegyi út - Szabadság utca
- Helikopter út - Újmajori utca - Rákosmezei
repülõk útja - Kvasz
András utca - Helikopter út - Szabadság utca
- Ferihegyi út. A járat
egyelõre körforgalomban fog közlekedni, és
miután visszaért Rákoskeresztúr városközpontba, ott fog végállomásozni. Amint felépül a Helikopter lakópark mellett a buszforduló, a végállomást a
BKV áthelyezi a vonal
végére, az Újmajori úthoz. A buszforduló kapacitása
minimális
lesz, három autóbusz
várakozását teszi majd
lehetõvé, kialakításakor pedig törekszünk
arra, hogy a lakott területtõl minél távolabb
legyen. Az építés õszszel várható.

Egyéb
menetrendi
változások
A 97E és 169E járatok
munkanap délelõtt
is sûrûbben, 15 helyett 12 percenként
közlekednek majd, a
202E viszont napközben ritkul, 15-rol 20
percre.
Az Auchan és a BKV
közti szerzõdés értelmében meghosszabbodik a
162-es járat: a reggeli
csúcson kívüli idõszakokban Kõbánya alsó
vasútállomás és a maglódi Auchan áruház között fog közlekedni a
rákoskerti körforgalom
érintésével. Maglód felé
a Zrínyi utca - Rákoskert
sugárút - Sáránd utca Pesti út - M0 csomópont
- Auchan áruház, viszszafelé a Pesti út - Zrínyi utca útvonalon. A
162-es Rákoskerten új
megállót kap a Pesti
úton a Zsigmond utcánál mindkét irányban.
A járat a reggeli csúcsban 262-es számmal Kõbánya alsó vasútállomás és Rákoskert, Erzsébet körút között - a
régi 162-es útvonalán ingázik.

Éjszakai járatösszekötések
A nappali hálózathoz
alkalmazkodva egyszerûsödik a kerület kelet-nyugati tengelyén
közlekedõ éjszakai járatok közlekedése. A
956-os és a 969-es, valamint a 990-es és a 997es vonalak összekötésre kerülnek, ezzel
megszûnik a rákoskeresztúri
átszállási
kényszer. Az új 956-os
járat így Hûvösvölgy
(Pesthidegkút) és Pécel, az új 990-es autóbusz pedig Normafa és
Rákoskert között közlekedik majd.
Riz Levente polgármester lapunknak elmondta: a változások
utáni tapasztalatokról legyen az pozitív vagy
negatív - az önkormányzat várja a kerületi polgárok visszajelzését, amelyek nélkülözhetetlenek a közlekedés javításához. A új
menetrendekrõl és a
változásokról a BKV
honlapján,
a
www.bkv.hu/parameterkonyv címen további részletes információkhoz lehet jutni.
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Megépült tíz
rákosmenti utca

Folytatás az 1. oldalról >

A Fuvaros utcában került sor
tíz, a Fuvaros, a Nyomdok, az
Olcsva, az Aknász, a Tiszafüred, a II., a III., a IV., a Dallamos és az Abaliget utca ünnepélyes átadására.
Riz Levente hangsúlyozta,
modern kertvárost szeretnének építeni, amelynek egyik
feltétele, hogy a kerületben
megfelelõ legyen az infrastruktúra. Idén összesen 21 földes utcát aszfaltoznak le, továbbá 25 rossz, kátyús aszfaltutat új burkolattal látnak el,
32 földutat pedig bitumenpermetes és hidegremix-eljárással
hoznak rendbe. Összesen 2,14
milliárd forintot költenek az
utakra, ennyi pénzt még soha
nem költöttek ilyen célra ebben a kerületben egy esztendõn belül. Ebbõl 1,5 milliárd
jut az útépítésre, 543 millió az
útfelújításokra és 100 millió forint az javításokra. A beruházásokhoz jelentõs pályázati támogatást sikerült nyerni. A tíz
földes utca teljes körû felújítását például a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közép-magyarországi Operatív Program
pályázatának keretében elnyert 475 millió forintos uniós
támogatás segítségével - 258,7
millió kötelezõ önrész mellett sikerült megvalósítania az önkormányzatnak. Hamarosan
indul egy újabb tíz utcából álló
csomag kivitelezése és jövõre
folytatják az útépítési programot, rendületlenül pályáznak
tovább a külsõ forrásokra.

Horváth Tamás az ünnepélyes helyszín kiválasztását azzal indokolta, hogy a tíz utca
közül a Fuvaros utca aszfaltozása volt a legproblémásabb,
amit az utcabeliek is megtapasztalhattak. Óriási szintkülönbségek vannak nem csak
hossz, hanem keresztesésben
is, ami komoly kihívás elé állította a kivitelezõket. Elég sok
probléma adódott a pontatlan
közmûtérképek miatt, ilyen
esetek miatt sajnos a munkák
sokáig álltak, veszélyeztetve a
befejezési határido betartását.
A tíz utcát szilárd burkolattal
látták el, és minden út mentén
csapadékvíz-elvezetõ csatornát építettek, amely Rákosmente komplex közlekedési
infrastruktúra-fejlesztési stratégiájának részeként illeszkedik a beruházáshoz. Ahol a jelenlegi csapadékvíz-elvezetési
rendszer nem csatlakozik a
meglévõ befogadó egységbe,
ott az önkormányzat a kötelezõ önrészen felül 88,7 millió
forint saját forrás biztosításával fejlesztette a csapadékvízelvezetési hálózatot. Az alpolgármester megköszönte a lakosság türelmét, valamint a lakossági problémák kezelésében élen járó Virág Mihály képviselõ áldozatkész munkáját,
aki a kivitelezés során szakmai
instrukciókkal segítette a
munkát. Végül Fohsz Tivadar,
mint a körzet önkormányzati
képviselõje, adott hangot örömének a beruházás miatt,
megköszönve a türelmét az ott
lakóknak.

Hírhozó
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Teljesen megújul a Ferihegyi út
 KILI TAMÁS
ugusztus
3-án
megkezdõdött
több XVII. kerületi fõút,
többek között a Ferihegyi út teljes felújítása,
amely kerületi tulajdonban áll, de az üzemeltetés a fõváros feladata. A
kivitelezés két ütemben
zajlik, elsõként Rákosligeten és Rákoskeresztúron az Ananász utca Pesti út közötti szakasz
készült el, amelyet már
idoközben a forgalomnak is átadtak augusztus 24-én. A munkák során lecserélték az útpá-

A

lya szegélyköveit, elbontottak két réteg aszfaltot, helyette két új réteg aszfaltburkolatot
építettek a szakemberek, de az út vonalveze-

tése és szélessége nem
változott. Kialakítottak
egy új, összevont buszmegállót a városközpont felé a XVII. utcánál, a ligeti református

templom elõtt. Augusztus végén elkezdõdött a
Pesti út - Szabadság út
közötti 1,5 kilométeres
szakasz felújítása is,
ahol az északi szakaszhoz hasonlóan újítják
fel az útpályát, valamint szakaszosan a
rossz, használhatatlan
járdákat. Rákosmente
Önkormányzata kezdeményezésére az Egészségház utcai gyalogátkelõhely egy középsõ
szigettel egészül ki, növelve a gyalogosok biztonságát. Szintén kerületi
kezdeményezés
nyomán a Laborcz Fe-

renc Általános Iskola és
a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium elõtti zebrák a gyerekek átkelésének nagyobb biztonsága érdekében piros keretben piros-fehér színekkel lesznek felfestve. A kivitelezés ezen a szakaszon
elõreláthatólag szeptember 13-ig befejezõdik. A Ferihegyi út két
szakaszának fõvárosi finanszírozású bruttó felújítási költsége összesen
325 millió forint, lebonyolító a Metróber Kft.,
kivitelezõ a Colas Építõ
Zrt.

Komplex akadálymentesítés a Mórában
A szeptemberi tanévkezdéstõl egy gyönyörûen
felújított intézmény várja a Naplás úti egykori
Móra Iskola, mostantól Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskolai
Elõkészítõ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó tanulóit,
akik birtokba vehetik a mintegy két hónap alatt
újjávarázsolt, komplex akadálymentesített iskolát.

 KILI TAMÁS
beruházás 16 millió forint volt, ebbõl 10 millió forintot sikeres pályázat útján az
Európai Unió biztosított az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával,
az önkormányzat pedig
6 millió forint önrésszel
járult hozzá a költségekhez.
A munkálatok során
az iskola udvarának
egy része új burkolatot
kapott, és szintén az udvaron
mozgássérült
parkolóhelyet is kialakítottak. Az épületbe való
bejutást egy 5 százalékos emelkedésû hosszú,
korláttal védett rámpa
biztosítja, amelyen kerekes székkel is gond
nélkül lehet közlekedni.
Épületen belül a folyosók padlóburkolatát ki-

A

cserélték, a középen jól
látható barna vezetõcsíknak a gyengénlátók
veszik majd nagy hasznát. Az oldalfalak is sárga-barna színösszeállításban pompáznak, az
ajtók mellé kihelyezett
eligazító táblákon Braille-írással is feltüntették, hogy milyen jellegû
helyiség bejárati ajtajánál állunk. Új burkolattal, szerelvényekkel látták el a mellékhelyiségeket, a kiépített indukciós erõsítõ rendszer pedig a hallászavarban
szenvedõknek nyújt segítséget. Két szint között korlátliftet szereltek fel, így akadálymentessé vált a könyvtár és
a tornaterem megközelítése is.
A felújított iskola ünnepélyes átadására augusztus 19-én került
sor, ahol az iskola két

tanulója, Szécsányi Gergõ Nándor és Kurucz
Gergõ egy-egy verset
mondott el, majd Riz
Levente polgármester
mondott
köszöntõt.
Hangsúlyozta, hogy az
akadálymentesítés
nem jótékonykodás,
hanem a legtermészetesebb dolog, az önkormányzat szakmai
és erkölcsi kötelessége.
Egy közösségnek az
mutatja meg leginkább
az erejét, hogy hogyan
képes
gondoskodni
azokról, akik rászorulnak a segítségre. Az
önkormányzat olyan
közösséget szeretne
építeni Rákosmentén,
amelyben az egyén képes önmagán túl látni.

Különösen fontos ez a
mostani világban, ahol
a zsákutcába futott individuális társadalom
nem tekinti értéknek a
szolidaritást - hangsúlyozta a kerület vezetõje.
Kalocsainé Kokovai Erzsébet, az iskola igazgatója - aki 35 éve kíséri figyelemmel a fogyatékos gyerekek és szüleik
sorsát - elmondta, hogy
az iskola számára rendhagyó ünnep az akadálymentesítés záróeseménye. Nagy utat tettek meg a hajdani tûzoltólaktanyától a mai,
korszerûen felújított iskoláig, ami nem csak az
iskola székhelyére vonatkozik, hanem arra is,

hogy az évtizedek során örvendetesen egyre
nagyobb a sérültek elfogadottsága minden területen. A társadalom
egészséges tagjai ma
már észreveszik a fogyatékkal élõ kisgyerekeket, rájönnek arra,
hogy nekik is ugyanolyan emberi álmaik,
vágyaik,
reményeik
vannak, mint az egészséges embereknek, hiszen nem mások õk
sem, ugyanolyanok,
mint mi. Ebben a folyamatban óriási szerepet
kapnak azok az intézmények, amelyek felvállalják a sérültek oktatását, mint például a
Gyurkovics Tibor iskola, ahol szeptembertõl
nem csak a mozgásukban korlátozott, hanem
a látás-, hallás-, a halmozottan sérült, illetve
az értelmileg sérült
gyerekek is minõségi
ellátásban részesülhetnek. Az igazgatónõ végezetül megköszönte a
kerület
vezetõinek,
képviselõinek, hogy ezt
a napot valóban nagy
ünneppé tették az iskola számára.
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Újabb milliók fejlesztésre
Óvodákra és utak felújítására nyert újabb pályázati forrásokat Rákosmente Önkormányzata
Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács augusztus 7-i döntései szerint Rákosmente Önkormányzata ismét több
pályázaton szerepelt sikerrel: az elnyert 105
millió forintból a Helikopter
lakóparkban
épülõ új óvoda kerti játszótere, eszközbeszerzése, a református egyháztól vásárolt Rákoscsaba
utcai óvoda felújítása,
valamint 11 kerületi útszakasz burkolatcseréje
valósulhat meg.
A Rákoscsaba utca 1.
szám alatti óvodaépület
infrastrukturális fejlesztésének, felújításának
összköltsége meghaladja a 30 millió forintot,
ebbõl 20 milliós forrást
biztosít az Európai
Unió, a további önrészt

A

az önkormányzat finanszírozza.
Az óvodaépületben
többek között felújítják
az elektromos hálózatot,
a kazánokat, a vizesblokkokat, korszerûsítik
a fûtést, felújítják a homlokzatot.
A beruházás a Péceli
út 197. szám alatt épülõ
új református óvoda átadását követõen, amint
az épület megürült, még
az õsz folyamán megkezdõdik.
A Helikopter lakóparkban építendõ új
óvoda eszközbeszerzése
12 millió forintba kerül,
a sikeres pályázat 7 millió forinttal segíti a megvalósítást. A támogatás
a kerti játszótér eszközeinek beszerzését, szekrénysor, valamint fejlesztõ csomagok meg-

vásárlását teszi lehetõvé. Az óvoda-beruházás
az építési engedélyek
megléte, valamint a kivitelezõi közbeszerzés
lebonyolítása után, várhatóan még õsszel megkezdõdik.
Rákosmente Önkormányzata a Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács által a
települési önkormányzati közutak felújításának, korszerûsítésének
támogatására kiírt pályázaton is sikerrel szerepelt.
A támogatás a belterületi közutak felújításához, korszerûsítéséhez
közvetlenül kapcsolódó
munkákra vonatkozik,
így az elnyert támogatás
burkolatmarást, aszfaltozási munkákat, burkolatalap javítását, sze-

A nyertes utcák:
Kaszáló utca (Pesti úti szervizút - végig)
Földmûves utca (Pesti út - Gyökér utca)
Emlék utca (Szánthó G. utca - Alsódabas utca)
Peregi utca (Alsódabas utca - Regélõ utca)
Kálnok utca (Ároktõ utca - Olaszkiszka utca)
Almásháza utca (Látóhegy utca - Tarcsai út)
Csordás utca (Tápió utca - Tápióbicske utca)
Sáránd utca (Rákoskert sugárút - Görömböly utca)
Gyolcsrét utca (Vécsey utca - Hegyalatti utca)
gélyépítést és -javítást
tesz lehetõvé a táblázatban jelölt utcákban.
Az
önkormányzat
összesen 9 utcára nyert
78 millió forint értékû
támogatást, amelyet 73
millió önrésszel egészít
ki, ennek része a vízelvezetés költsége is.
A beruházás a támogatási szerzõdés megkötése, a közbeszerzés lebonyolítása után 2010
tavaszán valósul meg.

Rákosmente 2006. október 1. óta, ebben az
önkormányzati ciklusban több mint 2,5 milliárd forintot nyert hazai
és uniós pályázatokon.
A fejlesztésorientált helyi önkormányzati politika eredményességét
nagyban segítik a sikeres pályázatok, amelyek
révén jelentõs innováció
valósul meg Budapest
XVII. kerületében.
Rákosmente Önkormányzata

Folytatódnak az útépítések, felújítások
Az útépítések mellett folytatódnak a
kerületben az útfelújítási munkák is. Az
önkormányzat a Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt
pályázaton az alábbi szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat-felújítási
munkáihoz kapott 128 millió Ft támogatást, ezt a kerület 173 millió forint
önrésszel egészíti ki:

 MUNKATÁRSUNKTÓL
ákosmente Önkormányzata 2009-ben
a földutak szilárd burkolattal történõ
ellátásához 300 millió Ft állami támogatást kapott. Ennek felhasználásáról,
további 350 millió forint önrész biztosításáról a képviselõ-testület június 18án döntött. Eszerint az alábbi utcákat és a
hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezetõ
rendszereket építik meg, amellyel további
4,1 km-el nõ a burkolt utak hossza a
kerületben: a Nápoly utca (Lövész utca Pesti út), Pajta utca (Nápoly utca - Lem-

R

Utca
Gyökér
510.
Vadkacsa
Gyurgyalag
Uszoda
Flamingó köz
Piski
Petri
Petri
Nagyszékes
Hektár
Összekötõ
Kaszáló
Tápiószecsõ
Tápiógyörgye

tól
Ferihegyi
514.
Aranylúd
Aranylúd
Csicsörke
Flamingó
Részes
Ároktõ
Bártfai
Naplás
Naplás
Pesti
Pesti
Oroszvár
Tápiószecsõ

ig
Bakancsos
502. sor
Flamingó
Uszoda
Széchenyi
Táncsics
Bártfai
Bártfai
Naplás
Hidasnémeti
Hidasnémeti
Összekötõ 14.
lsd átnézeti
Tápióbicske
Tápióbicske

berg utca), Agyagos utca (Nápoly utca Lemberg utca), Nyeremény utca (Nápoly
utca - Lemberg utca), Árkádos utca (Nápoly utca - Lemberg utca), Füzesabony
utca (Tápióbicske utca - Lemberg utca),
Harsona utca (Bártfai utca - Naplás utca),
Magyarhida utca (Ároktõ utca - Bártfai
utca), XXV. utca (Ferihegyi úttól végig),
XVI. utca (Ferihegyi út - Ároktõ utca).
A közbeszerzési eljárás lefolytatását
követõen a Duna Aszfalt Kft.-vel kötött
szerzõdést az önkormányzat. A
A felújítási munkák elkezdõdtek, a
kivitelezés augusztusban elkezdõdött és
befejezés szeptember végén várható.
november végére befejezõdik.
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Csúszik az élményfürdõ-beruházás
A gazdasági válság hatásait nyögik a cégek
Rákosmente Önkormányzatának képviselõtestülete még 2008-ban írt ki pályázatot a kerület sportéletének fellendítése, a lakosság egészséges életmódjának elomozdítása, valamint a
kikapcsolódási lehetõségek bõvítése és minõségi javítása érdekében. A pályázat az Újlak utcai uszoda mellett egy fürdõkomplexum építését célozta, amelyet vállalkozói tõkébõl kívántak megvalósítani. Az ennek kapcsán korábban
kiírt pályázatot, a Tempero Zrt. „leányvállalata”, a Rákosmente Fürdõ Kft. nyerte meg.

 HORVÁTH TIBOR
tervek 2008 szeptemberére elkészültek, a fejlesztés
azonban nem indult
meg. A fürdõcég 1,8
milliárdos beruházásához 600 millió forint önerõvel rendelkezik, 1,2
milliárdot hitelbõl tervez finanszírozni. Õszszel azonban jött a kellemetlen fordulat. Kitört a
világban és Magyarországon is a gazdasági
válság, amely egyben
hitelválságot is jelentett,
a bankok nagyon megszigorították a hitelezési
gyakorlatukat. A Tempero fejlesztését ez lassította le, jelenleg is a banki hitelbírálatra várnak,
hogy a beruházást elkezdhessék.
Amíg nem jutnak hitelhez, addig a képvise-

A

lõ-testület által jóváhagyott szerzõdés szerint
az Uszoda utcai ingatlantömb továbbra is 1/1
arányban az önkormányzat kizárólagos
tulajdona.
Az önkormányzat és a
Rákosmente Fürdõ Kft.
között létrejött szerzõdés alapján a kivitelezõ
tulajdonába akkor kerülhet az uszoda mellett kialakítandó telekhányad,
ha a szerzõdött fél az
élményfürdõ kivitelezéséhez szükséges építési hitelszerzõdés eredeti
példányát benyújtja.
Mindez nem vonatkozik a régi uszoda területére és épületére, az
továbbra az önkormányzat tulajdona marad, a szerzõdött fél a
tavalyi felújítás óta azt
vagyonkezelõi joggal
használhatja.

A szerzõdés szerint a
beruházás teljesítési határideje a vevõ hitelszerzõdésének aláírásától számított 14 hónap.
Amennyiben a hitelfelvétel a szerzõdésmegkötéstõl számított négy
hónapon belül nem valósulna meg, úgy az eladó a szerzõdéstõl elállhat, és kártérítési
igény kizárásával kérheti az eredeti állapot
helyreállítását. Rákosmente Önkormányzata
elállási jogával nem él
addig, amíg a szerzõdõ
fél hitelfelvétel-elbírálási folyamata le nem
zárul.
Fohsz Tivadar alpolgármester lapunknak
nyilatkozva elmondta,
egyelõre várják, hogy a
fürdõépítõ cég hitelhez

jusson és megkezdje a
beruházást. A városvezetõ hozzátette: amenynyiben ez nem sikerül,
és a szerzõdést felbontják, a Rákosmente
Fürdõ Kft. költségén
felújított régi uszoda
kapcsán a befektetett
érték mindenképp az
önkormányzatnál marad. A „B” jelû terület
pedig csak akkor kerülhet a Tempero tulajdonába, ha bemutatják a banki hitelszerzõdés eredeti példányát. Ezt eddig nem
tudták bemutatni. A
mostani
gazdasági
környezetben a bankok kevésnek találják a
30-40 százalékos önrészt, a kinti anyabankok pedig nagyon kockázatos területnek tart-

ják hazánkat.- mondta
az alpolgármester.
Kuti Gábor, a Tempero
Kft. vállalkozási menedzsere érdeklõdésünkre
arról tájékoztatott, hogy
hitelkérelmük jelenleg a
Magyar
Fejlesztési
Banknál van. Amíg
errõl nem születik döntés, addig nem kezdõdhet meg a beruházás.
Egy hónappal ezelõtt
adták be újra a hitelkérelmet, azóta pedig
megválaszolták a bank
részérõl felmerülõ kérdéseket. Jelenleg a kockázatelemzõknél van az
anyag. Kuti szerint kedvezõ fejlemény az Új
Magyarország Fejlesztési Terv kiírása, amely
érdemben járulhat hozzá a beruházás megvalósulásához.

Felhívás Rákosmente közös képviselõihez,
társasházi ingatlanok tulajdonosaihoz!
Minden társasházi tulajdonos részére
A csatlakozás és a szolgáltatás ingyeCsatlakozási szándék bejelentése, tolehetõséget kívánunk biztosítani az nes.
vábbi információ:
úgynevezett házhoz menõ szelektív
hulladékgyûjtés bevezetésére.
A házhoz menõ szelektív hulladékRECYCLE Hungary Kft.
gyûjtéshez – elsõ körben – csatlakozKérjük, a rákosmenti társasházak hatnak:
Cím: 1052 Budapest, Váci utca 16/C
tulajdonosait, hogy hozzanak döntést
Telefon: 06-1-769-0216 (munkanapolegkésõbb 2009. szeptember 30-ig ar- társasházak,
kon 14-17 óra között)
ról, hogy kívánnak-e csatlakozni a
házhoz menõ szelektív hulladékgyûj- önálló ingatlannal rendelkezõ iroe-mail:
bp17@recyclehungary.hu
téshez!
dák, üzletek, vendéglátóhelyek.
vagy rakosmente@recyclehungary.hu
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em tudom, mit írhatnék. Aki nem ismerte Áront, az el sem hitte, hogy
pap. Egyszer épp vele ültem a Merciben,
amikor egy barátommal találkoztam. Bemutattam õket egymásnak. Másnap a barátom kérdése: „Ez volt a papotok??? Na, ne
szivass!” Valóban, nem sok pap jár lesötétített Mercedessel, fekete pólóban és még
kevesebbnél bömböl a Rammstein egy
mélyládával erõsítve. Ahogy az öccse is
mondta – mai szóval kifejezve – Áron nem
volt százas. De talán pont ez volt az egyik
dolog, ami miatt szinte mágnesként vonzotta a fiatalokat. Nem tudok olyan alkalmat mondani, amikor egyedül találtam.
Biztos vagyok abban, hogy a körülötte lévõk szeretete adta neki azt a hihetetlen
energiát, ami buzgott benne, és ami segítette, hogy betegségével felvegye a harcot.
Egy részrõl Áron végtelenül laza volt, a
maga módján õrült. Aki volt vele akár egyszer
is táborban, az soha nem felejti el a lovaglásokat, a légpuskás lövöldözéseket, a tábortüzet, a
birkózást a medence partján, a vízben, vagy
amikor egy kisebb hadosztálynyi gyereket bepréselt az UAZ-ba…, de sorolhatnám vég
nélkül. Nem sok olyan õrültséget tudok mondani, amibe Áron ne ugrott volna fejest.
A másik oldalról viszont egy hivatását
minden egyes nap megélõ ember is volt. So-
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Áron mindig
velünk marad

ha nem volt egyedül, de ha kellett, bármikor szakított idõt, ha az embernek valami
gondja volt és meg akarta vele beszélni. És
nem csak megbeszélni lehetett vele, hanem
fiatal kora ellenére (vagy talán éppen ezért
- ki tudja?) olyan tanácsokat tudott adni
amit az ember szívesen megfogadott. Nem
csak papja volt az egyházközösségnek, hanem az ifjúság haverja is.
Emlékszem, hogy az elsõ miséjén Keresztúron azzal kezdte a bemutatkozást,
hogy elõre elnézést kért mindenkitõl, ha va-

lamivel megbántja akaratlanul is. Nos,
nem hiszem, hogy bárki is komolyan tudott
volna rá haragudni. Kevés ilyen nyíltszívû, szeretettel teli, ugyanakkor határozott
és céltudatos embert ismertem életemben.
Minden világi és egyházi fiatalnak példaképe lehetne, minden emberi hibája ellenére
is, hiszen „szerette övéit, akik vele voltak,
mindvégig szerette õket” (János evangéliuma 13,1)
Õ mindenkinek „csak” Áron volt, hiszen
mindig azt mondta „Atya csak egy van.
Odafent. Én Áron vagyok”
Halálával nagyon nagy veszteség érte
az Egyházat és barátait is. Egy olyan jó
ember ment el, amilyen nem terem minden sarkon. Éppen ezért becsüljük meg,
hogy velünk volt, hogy ismerhettük és
õrizzük meg szívünkben. Ahogy valamelyik nagy ember mondta: „csak az hal meg
igazán, akit elfelejtenek”. Hát ne engedjük
Áront meghalni.
Nyugodj békében!
Tarcsay Péter
Az egyházközség képviselõ-testülete ez
úton is szeretne köszönetet mondani az önkormányzatnak a parkolás biztosításáért, a
park rendbetételéért, valamint a kültéri
hangosítás megoldásáért.

Utolsó útjára kísérték Áron atyát
 KILI TAMÁS
özel ezer gyászoló
– az elhunyt családtagjai, mintegy száz
katolikus plébános és
kispap, valamint a
rákosmenti katolikus
egyházközségek hívõi –
kísérte utolsó útjára a 30
évesen, hosszú, türelemmel viselt betegség
után elhunyt Kiss Áron
káplánt a Rákoskeresztúri Szent Kereszt-templomban augusztus 14én. A temetési ceremónián részt vett Erdõ Péter
bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek,
Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke, valamint a templom egykori és mai plébánosa,
Snell György és Udvardy
Tamás. Mivel Isten háza
már egy órával az esemény elõtt zsúfolásig
megtelt, a hívõk több
mint fele a templom fa-

K

lára kihelyezett hangszórókon keresztül kísérhette figyelemmel a
temetési szertartást a
templomtéren. A rákoskeresztúri káplán temetése a feltámadásban
való hit ünnepe volt, ravatalát élõ rózsafejekbõl
fûzött rózsafüzér díszítette, a templomtéren is
csöppnyi ravatalt állítottak, rajta Áron atya
fényképével és sok-sok
virággal.
A hívõket Udvardy

Tamás köszöntötte, a
szentmisét Erdõ Péter
celebrálta, aki az „Istenem, örök Atyám, szent
kezedbe adom lelkem”
címû imádság elhangzása után könyörgött
Áron atya üdvösségéért: „Lelkek pásztora és
õrzõje, Mindenható Isten! Könyörgünk Áron
szolgádért, akit a papi
szolgálatra rendeltél,
hogy a lelkeket az üdvösség útjára vezérelje
és a híveknek az örök

élet kenyerét megtörje.
Te ismered szívét és cselekedeteit, sikereit és
eredménytelenségeit, te
tudod lelki küzdelmeit
és fájdalmait is. Légy
kegyes bírája a számadás napján, és add
meg neki, valamint a
gondjaira bízott lelkeknek Krisztus szeretetéért az örök életet! Ezt
kérjük tõled Istenünk,
aki élsz és uralkodsz
mindörökkön örökké.
Ámen.” A bíboros személyes élményeit is
megosztotta a hívõkkel,
amikor arról beszélt,
hogy öt évvel ezelõtt õ
szentelte pappá Kiss
Áront Esztergomban.
Felidézte Áron szavait,
aki azzal búcsúzott szeretteitõl, hogy „hamarosan Isten kezében leszek, és amíg újra látjuk
egymást nekem csak
egy pillanat lesz, de
nektek még nagyon so-

káig kell erre a találkozásra várni”.
A temetési szertartás
befejezéseként
Udvardy Tamás plébános, Erdõ Péter bíboros
és Beer Miklós püspök
égõ gyertyát tartó ministránsok sorfala között, hegedûszó kíséretében vitte Kiss Áron
atya hamvait a templom
oldalhajójához,
ahol utolsó kívánsága
szerint helyezték örök
nyugalomra.
Este vetítéssel emlékeztek kedves alakjára.
Édesapján
keresztül
jobban megismerhették
azt a családot, aki õt az
egyház szolgálatára felnevelte. Sok ilyen gondolkodású családra van
szükségünk, akik mély
gyászukban nem csak
sírnak, de meg tudják
fogalmazni Istenbe vetett reményüket és hitüket is.
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Makovecz tervezi az új templomot
Augusztus 23-án a rákoskerti Templom-dombon került sor a majdani rákoskerti ökumenikus templom alapkõletételére. Az ünnepi rendezvényen részt vett Makovecz Imre Kossuthdíjas építész, Fohsz Tivadar alpolgármester és
Hatvani Zoltán rákoskerti képviselõ.

 KILI TAMÁS
templom felépüléséért imát mondott Mosolygó Marcell
görög katolikus paróchus, Füzesi Zoltán református lelkész és
Grendorf Péter evangélikus lelkész, közremûködött Szijjártó József
tárogatón. A Rákoskerti Templom Alapítvány nevében Janikné
Megyeri Rita elnök köszöntötte a hallgatóságot.
Mosolygó Marcell úgy
látja, hogy a legnagyobb veszélyben a családok vannak. Bár a há-

A

zak szépen épülnek, valami mégis hiányzik a
házakból, az elkötelezettség vállalása, az
egymás mellett való kitartás. Hiányzik az a kapaszkodó, amit csak az
Isten háza tud megadni
azoknak, akik benne
bíznak. Az Isten háza az
a hely, ahol szövetséget
kötnek egy életre azok,
akik elkötelezik magukat egymás mellett.
Grendorf Péter hangsúlyozta, hogy egy
templom
építésének
terve mindig egy álomból indul ki, és legtöbbször csak egy álom marad, ha mégsem, akkor

biztosak lehetünk abban, hogy Isten indította az álmot, és õ segíti is
a megvalósulást. Itt Rákoskerten egészen bizonyosan errõl van szó.
Füzesi Zoltán személyes papi hivatását elemezve és tapasztalatait
összegezve arra a meggyõzõdésre jutott, hogy
a templom mentõállo-

más is, ahol Isten lelkeket menthet meg.
Fohsz Tivadar elmondta, hogy bizottsági külsõs tagként a kilencvenes évek közepén találkozott elõször a templom építésének gondolatával, s a terv egy jó
darabig csak ábránd
maradt. Aztán született
egy testületi döntés,

amely szerint az önkormányzat zöld utat biztosít az ökumenikus
templom építéséhez,
amennyiben a fõváros
elcseréli és átminõsíti
ezt az ingatlant. 2007ben sikerült megegyezni a fõvárosi fõépítészszel az ingatlancserérõl,
és a Fõvárosi Közgyûlés
is pozitív döntést hozott, amelyben nagy
szerepe volt Riz Levente
polgármesternek
Makovecz Imre ígéretet
tett arra, hogy jelentõs
engedményt fog tenni a
tervezési munka során,
mert csak egy igazi öszszefogással megy a dolog.
Az ünnepélyes alapkõletétel során Fohsz
Tivadar és Füzesi Zoltán helyezte el a bõrbõl
készült hengert az alapkõfészekbe.

RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS
TEMPLOM URNATEMETÕ
1173 Budapest Pesti út 31.
Információ: Sóskuti Zoltán lelkipásztor
Tel: 257-9926 / Mob: 06-30-822-5435
E-mail: soskutizoltan@gmail.com
http://keresztur.zsoltar.hu

Urnaterem látogatási idõ:
Szerda:
16.00-20.00
Szombat: 8.30-10.00
Vasárnap: 8.00-11.30

– Örök megváltás
– Részletfizetési lehetõség
– Szociális kedvezmény
– Urnahelyek: már
130 000 – 180 000 Ft között
– 1, 2, 3, 4 személyes sírhelyek
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Szent István ünnepe Rákosmentén
A kánikulai hõség ellenére az elõzõ évekhez
hasonlóan, idén is több ezer ember fordult meg
az immáron hagyományosan Rákoskerten
megrendezett Szent István-napi ünnepi rendezvénysorozaton augusztus 20-án. Lipcseyné
Horváth Ágnes igazgató irányításával a
Rákoskerti Mûvelõdési Ház kis csapata ismét
gazdag, egész napos programmal várta a szórakozni, kikapcsolódni vágyókat a házba és a
Vida-dombra.

 KILI TAMÁS-SZAKÁCS ZSUZSA
Rákoskerti és a
Rákosligeti Kertbarát Kör terménykiállításának megnyitóján
Lipcseyné Horváth Ágnes
és a két kertbarát klub
vezetõje, András Károly
mondott
köszöntõt,
odakint pedig a ház parkolójában öreg Fiatok,
Skodák gyülekeztek,
gondosan kiglancolva
várták a veteránautók
szerelemeseit. Mások
megcsodálhatták az impozánsan berendezett
terménykiállítás kerti
kincseit, a zöldségektõl
a mosolygós almákon át
egészen a befõttekig. Az
ízlésesen kialakított hatalmas piaci stand a kofaasszonnyal igazi közösségi munkát tükrözött, ami nem csak ízekben, látványban sem
volt utolsó. Rekordszámú nézõ volt kíváncsi
Tarnai Kiss László énekes
mûsorára.
Rövid átrendezést követõen a színházterem a
„Szebb,
virágosabb
XVII. kerületért” pályázat eredményhirdetés-

A

ének, díjkiosztójának
adott otthont. Az IlexKert Kft. és a Corvinus
Complex Kft. által ez
évben immár 10. alkalommal meghirdetett
versenyére hat kategóriába összesen ötvennyolcan pályáztak. A
díjakat, vándorkupákat
és az értékes kerti gépeket, szerszámokat a két
cég ügyvezetõje, András Károly és Holló Szilárd adta át a nyerteseknek. A pályázaton elsõ
helyezést
ért
el
Martonosi György, Orosz
Lászlóné, Uszkóné Csikai
Ilona, Bisztránszky László, a Százszorszép Óvoda és a Tabán utca 12.
Társasház. A jubileumi
pályázatról és az elmúlt
tízéves tapasztalatokról
András Károly a Hírhozónak elmondta, hogy
ebben az évben rekordszámmal jelentkeztek a
lakótelepi elõkertek kategóriába, de összességében általában majd
minden évben ennyien
pályáznak. Külön öröm
számukra, hogy egyre
több a fiatal, 30-40 év
körüli résztvevõ, akik

A terménykiállítás idén is jól sikerült

A kenyér megszentelése

nem feltétlenül a díjért,
inkább saját kedvtelésükre szépítik környezetüket és pályáznak.
Évek óta kuriózum, és
egyre több érdeklõdõt
vonz a salátakóstoló,
ahol különleges zöldsé-

A kenyér
megszentelése
Az ökumenikus kenyéráldásra és az új kenyér
megszegésére érkezõket Szijjártó József tárogatómuzsikája fogadta
a Rákoskerti Mûvelõdé-

Az estét a hagyományos tûzijáték zárta

gek, gyümölcsök, virágok felhasználásával
készült csemegéket lehet megízlelni, mint a
cukkinis sütemény, a
töklekvár és a rózsaszirom dzsem. Idén új
színfolttal is gazdagodott a díjátadó ünnepség – tette hozzá András Károly, most elõször
kérték fel a kerületi óvodákat, hogy terményekbõl, termésekbõl különbözõ technikákkal a
gyerekek alkossanak kis
képeket. A felhívásra
rengeteg illusztráció érkezett, az apróságok
munkáiból nyílt kiállítást a kisteremben lehetett megcsodálni.

si Ház bejáratánál, de az
Ott, ahol zúg az a négy
folyó és a Szép vagy,
gyönyörû vagy Magyarország fülbemászó
dallamai messze vitték
hírét, hogy itt valami
fontos dolog történik:
Szent István mellett az új
kenyeret is ünnepeljük,
és a kenyér a magyar
ember számára mindig
is az életet, a megélhetést, az otthont jelentette. A Himnusz után elõször Grendorf Péter
evangélikus
lelkész,
majd Mosolygó Marcell
görög katolikus paróchus emelkedett szólásra, hogy a mindennapi
kenyérrõl fogalmazza

meg gondolatait, miközben elõttük, a gondosan megterített asztalon néhány nem mindennapi, nemzetiszínû
szalaggal átkötött hatalmas kenyér kínálta magát. „Amikor azt a kenyeret magunkhoz vesszük, amellyel Krisztus
bennünket táplál, akkor
azt valljuk meg, hogy
mi a gyõztes oldalán állunk. Annak az oldalán,
aki váltságul érettünk a
saját életét adta oda,
hogy legyõzze a bûnt, a
halált és a szenvedést” mondta Mosolygó Marcell, majd hozzátette:
„Szent Istvánhoz azért is
imádkozunk ezen a napon, hogy a szétzilált
családok ismét eggyé
váljanak, mint ahogy az
apró lisztszemek is egybesülnek és szép kenyérré válnak. Amikor
ezeket a kenyereket
megáldom, akkor az a
fohász van a szívemben, hogy Istenem,
õrizd meg családjainkat, mert nekünk nagyon fontos a közös
asztal, az a közösség,
amit a család képvisel.”
A két pap szertartásosan megáldotta a kenyereket, majd megszegve azokat, a kenyérszeleteket szétosztották a teremben lévõk
között, akik közül többen saját kenyerüket is
elhozták áldásra.

A Csillagszemûek is színpadra léptek

Vida-dombi
vígasságok
Délután a Vida-dombon folyt tovább a
dínom-dánom, kiváló
szervezésben
remek
programokkal. Elõször
a magyar táncmûvészeti élet egyik legrangosabb társulata, a Prima
Primissima Díjas Csillagszemûek Gyermektáncegyüttes lépett a
domb hajlatába épített
hatalmas
színpadra.
Timár Böske és Timár
Sándor csapata a világ
legkülönbözõbb tájain
képviseli hazánkat, Európa nagyvárosaiban
éppúgy, mint Új-Zélandon, vagy Japánban.
Mindenütt hatalmas siker és elismerés kíséri
útjukat, és így volt ez
Rákosmentén is. Szigorú – de indokolt – biztonsági intézkedések
léptek életbe a Diósdi
Történelmi
Bajvívó
Egyesület bemutatója
elõtt, a palánkkal elkerített alkalmi küzdõtéren
ugyanis életveszélyes
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középkori fegyverek arzenálját sorakoztatták
fel az egyesület tagjai. A
Visegrádi Nemzetközi
Palotajátékok rendszeres szereplõi korhû ruházatban íjakkal, számszeríjakkal, kardokkal,
buzogányokkal tartottak harci bemutatót, bepillantást nyújtva a bajvívó vitézek, lovagok
rafinált harci cseleibe,
fortélyaiba. A szervezõk nem csak a felnõttek szórakoztatásáról
gondoskodtak, a gyerekek szinte reggeltõl estig találhattak kedvükre
való elfoglaltságot az
arcfestéstõl a hennáig.
Igazi hátaslovon poroszkálhattak a dombtetõn, a méltán népszerû kisvonat és lovasszekér családokat szállítva
egész nap járta a rákoskerti utcákat.
Miután a Rákoskerti
Dalos Klub asszonyai
befejezték a nagyszínpadon vastapsot érdemlõ mûsorukat, Lipcseyné Horváth Ágnes

Zséda fergeteges koncertet adott

Középpontban az új kenyér

A Diósdi Történelmi Bajvívó Egyesület bemutatója

a színpadra kérte az
aszfaltrajzverseny ifjú
gyõzteseit, hogy átvegyék megérdemelt jutalmukat a zsûritõl, Ferenczi Zsuzsa textilmûvésztõl, Orosz Károly
képzõmûvésztõl, Fohsz
Tivadar alpolgármestertõl, illetve Hatvani Zol-

Persze nem csak a felnõttek szórakoztak jól,
hanem azok a gyerekek
is, akik kipróbálták a fából készült francia
készség- és gondolkodás fejlesztõ játékokat,
amit Ébert Judit és munkatársai Pécsrõl hoztak
el ide. Óriási sikere volt

A Százszorszép ovisai is elsõ helyet értek el alkotásukkal

tántól, Rákoskert képviselõjétõl.
A nagyszínpaddal
szembeni dombon ezután elkezdõdött a sokak által már nagyon
várt solymászbemutató, amelyre Gosztonyi
Dániel és felesége, Alexandra hozta el idomított madarait – héját,
ölyvöt és indiai sólymot –, hogy a szalagokkal lekerített zöld füvön bemutassák produkciójukat. Miután
minden madár túl volt
a szereplésen,a nézõk
közös fotót készíthettek
a fõszereplõkkel.
Riz Levente polgármester mondott ezután
Szent István-napi ünnepi köszöntõt aVidadombon.

a kiskorúak körében, jó
lenne majd találkozni
velük a különbözõ játszóházakban, esetleg
óvodákban is.

Nagysikerû
koncertek
Mire elkezdõdött az
FG-4
Illés-Fonográf
emlékegyüttes
majd
másfél órás koncertje, a
rákoskerti Vida-dombra, és környékére kitehették a „Megtelt” táblát, hisz ennyi embert
még itt soha nem lehetett egyszerre látni, mint
ezen az estén. A régi, jól
ismert Illés- és Fonográf-nótákat együtt énekelte a közönség a zenekarral, de sokan táncra
is perdültek. Közben
feltûnt a színpad mellett

az ünnepi mûsor befejezõ számának a fõszereplõje, Zsédenyi Adrienn is, aki talán ma hazánk
legnépszerûbb
énekesnõje.
Már besötétedett, mire befejezõdött a színpad zenei berendezése,
hogy elkezdõdjék a
nagy show, Zséda
Rouge címû új albumának a bemutatása. Fantasztikus hangulatban
kezdõdött a koncert,
amely minden ütemében a XXI. századi popzenét képviselte. Óriási
ováció fogadta a Fekete
rúzs, a Szerelemben égni, a Csak játék és a többi, már jól ismert Zsédanótát. Zsédenyi Adrienn ezen az estén is elvarázsolta
csodálóit
szépségével, fantasztikus hangjával, de meg
kell említeni az õt kísérõ
táncosokat is, akik szintén világszínvonalon
mutatták be nem mindennapi tudásukat. A
koncert végén Riz Levente virágcsokorral
köszöntötte az énekesnõt, majd egy kis szünet
után megkezdõdhetett
az augusztus 20-ai, immár hagyományos tûzijáték, ami az idén is felejthetetlen
élményt
nyújtott a sok ezer embernek, akik eljöttek Rákoskertre, hogy együtt
ünnepeljék Szent István
napját.
A rendezvényt Rákosmente Önkormányzata, a Max Corner Kft.,
az Elephant Holding, a
Rákosmezeje Zrt. és a
Józsi ABC támogatták.
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Nagysikerû cimbalomkoncert
Rákoshegyen
Herencsár Viktória – a Cimbalom Világszövetség elnöke, a hangszer zseniális megszólaltatója –, miután részt vett a mexikói Querétaróban,
a szövetség jubileumi, tizedik kongresszusán,
hazaérve – jó patriótához méltón – kellemes,
nyáresti koncertet adott zenésztársaival július
24-én a Rákoshegyi Bartók Zeneház udvarán. A
mûsor elsõ részében Haydn-mûvek hangzottak
el – cimbalomra átírva –, így emlékezve meg a
zeneszerzõ halálának 200. évfordulójáról, majd
kortárs zeneszerzõk mûveit szólaltatták meg.

 SZAKÁCS ZSUZSA
kellemes hangulatú
muzsikálás
után Herencsár Viktóriát
arra kértük, meséljen a
Cimbalom Világszövetség Mexikóban megtartott tizedik kongresszusáról, amelynek forgatókönyvét az utolsó pillanatban igencsak átírta
az Egészségügyi Világszervezet, mivel júniusban
világjárvánnyá
nyilvánította az új influenzát, amely az amerikai kontinensrõl indult útjára.
– Majdnem másfél
éves, komoly szervezõmunkánk ment tönkre
az influenza miatt, de a
házigazdák kitartó és
fanatikus munkájának
köszönhetõen mégis
megrendezték május
végén az eredetileg huszonkét országból érkezõ, közel kétszáz résztvevõre szerkesztett ötnapos eseményt, amelyen végül kilenc ország alig hatvan résztvevõje tudott megjelenni. Voltak országok –
fõleg ázsiai és dél-amerikai – ahol egész egyszerûen lezárták a határokat, így nem volt kérdés, hogy jönnek-e,
vagy maradnak, de sokan visszamondták az
utat Svájcból, Csehországból, Szlovákiából
is. Amikor kiválasztottuk a helyszínt, fontos

A

szempont volt, hogy a
salteriót – a cimbalom
mexikói megfelelõje –
jobban megismerjék az
ott élõk, valamint betekintést nyerhessenek a
hangszer nemzetközi
kultúrájába is.
– Mexikóban milyen
nyomát fedezték fel a járványnak?
– Semmilyet. Az ottaniak csak mosolyogva
elhúzták a szájukat,
amikor errõl kérdeztük
õket. Azt viszont elmondhatjuk, hogy nagyon sok olyan emberrel találkoztunk, akik
magával a cimbalomkultúrával fertõzõdtek
meg.
Folyamatosan
több ezerre tehetõ volt
azoknak a száma, akik
napról napra óriási érdeklõdéssel követték a
kongresszus, és egyben
a fesztivál eseményeit.

ben. Sokan most hallottunk elõször mexikói
zeneszerzõk által, salterióra írott mûveket,
de közelrõl megtapasztalhattuk a mexikói
cimbalom technikáját,
oktatását is. Az érdeklõdõ helyiek pedig sok
információt gyûjthettek
a világ különbözõ helyein megszólaló cimbalmokról.
– Voltak közös fellépések?
– Igen, talán ezek voltak a legsikeresebbek,
mint például a nagy zenekari est, ahol a salterio, a hackbrett és a
cimbalom együtt szólaltatta meg a szimfonikus zenekarral mexikói,
osztrák és magyar zeneszerzõk
mûveit.
Büszkén mondhatom,
hogy ezek közül is Kodály Zoltán Háry János
szvitje aratta a legnagyobb sikert.

– Mik voltak ezek a
programok?
– Elõször is nagyon
nagy dolognak tartom,
hogy a helyi televízió és
rádió is közvetítette a
nyitókoncertünket, ami
így is teltházas elõadás
volt. A kongresszus öt
napján megtartott különbözõ elõadások –
amelynek természetes
fõszereplõi a világ különbözõ cimbalmai vol– Itthon mennyire kezetak – igen nagy sikert lik helyén a hangszert?
arattak, úgy a gyerekek,
– Magyarországon
mint a felnõttek köré- régóta dolgozunk azon,

hogy megváltoztassuk
a cimbalomról alkotott
elõítéletet, amely szerint ez a hangszer csak
a cigányzenében fordul
elõ. A cimbalom õsének ábrázolását már
négyszáz évvel ezelõtt
megtalálták egy iráni
sírkövön, Európába pedig a nagy népvándorlás során került. Hazánkba is a vándorló
népek hozták, az erre
vonatkozó legrégebbi
dokumentumok a tizenharmadik századból valók. Tudjuk,
hogy a tizenötödik-tizenhatodik században
Európa-szerte mindenhol igen népszerû
hangszernek számított,
országonként különbözõ néven ismerték, jelenleg csaknem százötven elnevezését tartjuk
számon. Az 1848-as
szabadságharc idején,
majd az azt követõ idõszakban a magyarság
egyik jelképévé vált.
Aki kicsit is jártas a zene világában, az tudja,
hogy évszázadok óta
híres zeneszerzõk írtak

cimbalomra zenemûveket, akár klasszikust,
de említhetném a mostanában kedvelt jazzmuzsikát is.
– A következõ kongreszszust, két év múlva itt
tartják Budapesten, ez jó
alkalom lesz a cimbalom
hazai népszerûsítésére...
– Igen, húsz éve hoztuk létre a Cimbalom
Világszövetséget, az elsõ kongresszust Pécsett
tartottuk, most ezt a kerek évfordulót újból
Magyarországon ünnepeljük. Még nem tudom pontosan a helyszínt, de nagyon szeretném, ha Rákosmente is
kiemelt szerepet kapna.
Ilyenkor természetesen
a hangsúly a cimbalomkultúra népszerûsítésén van, de nagyon
fontos az is, hogy a különbözõ nemzetek egyre szorosabb kapcsolat
alakítsanak ki egymás
között. És ha ebben
meghatározó szerep jut
a zenének és a cimbalomnak, máris célt értünk.
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Bogáncs-õsbemutató a zeneházban
 SZAKÁCS ZSUZSA
ugusztus 15-én, a
zsúfolásig megtelt
Rákoshegyi Bartók Zeneház udvarán tartották
meg Ambrus Ákos és Baranyi Ferenc Bogáncs címû meseoperájának õsbemutatóját Fekete István regénye alapján.
Bokor Juttának, a zeneház mûvészeti vezetõjének már régóta dédelgetett álma volt ez a
premier, ami most a
fantasztikus
csapat
munkájának köszönhetõen végre megvalósult.
„A bûbájos történet a
gyermekek számára készült az interaktív fog-

A

lalkozások keretében.
Reméljük, hogy óriási
élmény lesz kicsiknek,
nagyiknak egyaránt.
Utóbbiak visszaemlékezhetnek gyermekkoruk kedves olvasmányára, a mai gyerekeket
pedig beavatjuk e csodálatos versezetû történetbe, a Baranyi Ferenc
Kossuth-díjas költõ által
megírt operalibrettóba.
A költõ, aki a mûfaj
megszállottja, elkötelezettje - az Operaház számára is számos csodálatos nyelvezetû fordítást
készített. Ambrus Ákos
zenéje úgy gondolom
igazi sláger lesz itt a
Rákoshegyi Bartók Ze-

neházban, de reményeink szerint más színházakban is majd a közönség kedvence lesz. A kiváló baritonista már
több operát írt, Bogáncs
meséjénél még a narrátor szövege is aláfestõ
zenével fûszerezett.” –

Udvar-házi-koncert
 SZAKÁCS ZSUZSA
emek nyári programmal
várta augusztus 22-én
délután a Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény (AMI) és a Rákosmenti
Zenebarátok Egyesülete az
érdeklõdõket a tizedik Udvar-házi-koncertre, amit már
hagyományosan az iskola udvarán tartottak.

R

Dely Csaba, a Bartók Béla
AMI igazgatója már kora délután fogadta az érkezõ vendégeket. A jó hangulathoz
természetesen kell a jó mûsor,
amit ezúttal a Bartók Béla
AMI Ütõ együttese, Picolino
Fúvószenekara, Tanári Vonósnégyese, a JAM .ON Funky N, Rocky új formáció, a
Tabulatúra Régizene együttes, az AMI Ifjúsági Fúvószenekara, a RÁZENE Városi Fúvószenekara, valamint a Miez
Gomez Latin zenekar szolgáltatott. Vendégeket is hívtak,
méghozzá a lengyelországi
testvérváros, Rimanow Város
Fúvó zenekarát, akik viszont
nyáron látták vendégül a házigazdákat.
A koncertet Rákosmente
Önkormányzata, a Zenével a
Jövõ Emberéért Alapítvány és
az ILEX-Kert Bt. támogatta,
az est védnöke Fohsz Tivadar
alpolgármester volt.

mondta el a mûvésznõ,
aki ezen az estén bûbájosan keltette életre Mariskát, a Betörõt, a Bohóclányt és a Patikust.
Bogáncsot Nádházy
Péter énekelte, Galamb
Máté, Oszkár, Iharos
jelmezébe Jekl László

bújt, Csámpás, Dodó,
Rendõr, Betörõ mind
Rozsos Istvánnak köszönhette megjelenítését, Malvint és Annát
pedig Marton Kovács Katalin alakította. A nagyszerû díszletek és az
igen igényes jelmezek
Kun László és László Ildikó munkáját dicséri.
A közönség vastapssal köszöntötte a szereplõket és a szerzõket.
A bemutatót Rákosmente Önkormányzata,
a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány,
valamint több önkormányzati képviselõ támogatta, az est fõvédnöke Fohsz Tivadar volt.

Concerto a BZH-ban

 HORVÁTH TIBOR
ugusztus 23-án este hangulatos kerti koncertélményben lehetett részük
azoknak, akik elfáradtak a
Bartók Zeneházba. A Concerto Filharmónia Zenekar karmestere, Balogh Lázár bevezetõjében kiemelte az évfordulók idei tömkelegét: kétszáz
éve hunyt el Joseph Haydn,
ugyanennyi éve látta meg a
napvilágot Felix Mendelssohn-

A

Bartholdy, továbbá negyvenéves lett a Bartók Béla Zeneiskola és a zenekar is ötödik
évét ünnepelte. A mûsor kezdõ tétele Mendelssohn Hebridák nyitánya volt, ezt követõen Haydn üstdob szimfóniájából hallhattunk áriákat a
Bécsben élõ szoprán énekesnõ, Oláh Andrea elõadásában.
Majd egy Marcello-trombitaversenyt hallhattunk, a hangversenyt Haydn 94. Üstdob
szimfóniája zárta.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
tel/fax.: 259-0511
Mobil.: 06-20-934-1257
e-mail: hirhozo@invitel.hu, hirhozo@t-online.hu
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Cigány Kisebbségi Napok
Az önkormányzat igyekszik támogatni a helyi cigányság beilleszkedését
 KILI TAMÁS
XVII. kerületi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat kétnapos bulit szervezett
augusztus 19-én és 20án a Bakancsos utcai
Nyúldombon. A programsorozaton ismert
és kevésbé ismert,
többnyire roma elõadók léptek fel: a Kaly
Jag tánciskola növendékei, a Tolnai fiúk, a
Megarom, a Jolly és a
Románcok együttesek, valamint Sárközy
József, „Pityu” zenész,
Lolita és Luidzsi. A
rendezvényt Riz Levente polgármester,
Fohsz Tivadar és Horváth Tamás alpolgármesterek, valamint
Bényi Zsolt, Kiss Lajos,
Ruthner György és Barna Andor önkormány-

A

zati képviselõk támogatták.
Vajda János, a szervezet elnöke a Hírhozónak elmondta, a médiából is folyó rasszizmus
egyelõre elkerüli a kerületet, igaz, súlyos, a

cigánysággal kapcsolatba hozható emberélet elleni bûncselekmények sem fordultak
elõ itt. A kormányzó
felsõ vezetõktõl elvárja,
hogy tegyenek rendet,
a bûnösöket büntessék

meg, és legyen már vége a magyar–roma háborúskodásnak, mert
ennek így egészen biztosan nem lesz jó vége.
Tisztában van azzal,
hogy lenne mit tenni
mind a magyarság,
mind a cigányság részérõl, a megbékélés jegyében szervezik meg
a kerületi Kisebbségi
Napokat is minden évben, ezzel is elõsegítve
a cigányság elfogadtatását. Vajda János úgy
véli, helyes úton járnak,
hiszen évrõl évre egyre
több magyar látogatója
van a Cigány Kisebbségi Önkormányzat hagyományos kulturális
programjainak.
A Szent István-napi,
szép számú nézõsereget vonzó eseményre
ellátogatott Makai István, a Fõvárosi Cigány

Önkormányzat elnöke
és Riz Levente is.
Rákosmente polgármestere köszöntõjében
hangsúlyozta, hogy az
önkormányzat szívesen támogatta a rendezvényt, amely jó alkalmat kínál arra, hogy
romák és nem romák
együtt szórakozzanak.
Mások véleményével
egyezõen úgy látja,
hogy a cigányság felemelkedése csak a tanuláson és a munkán
alapulhat. Az önkormányzat a munkalehetõség biztosításában is
igyekszik segíteni, a
kerületben számos városüzemeltetési feladat
pl. lakótelep-takarítás,
vízelvezetõ árkok tisztítása elvégzésénél dolgoznak romák is, akiknek a munkájával meg
vannak elégedve.

Szabadtéri kiállítás a Laborcz-házban
 SZAKÁCS ZSUZSA
B.L.Terem, a Laborcz
Ferenc
Szobrászmûvész Alapítvány és a Nemere
Közhasznú Egyesület
augusztus 18-án a
rákoshegyi Bél Mátyás
utcai, egykori
Laborcz-ház
udvarán
rendezte meg negyedik
szabadtéri szoborkiállítását. Benedek József és
Laborcz Flóra mûvészházaspár, mint házigazdák és egyben kiállítók látták vendégül a
vendégeket, akik betöltötték a szabadtéri kiállítóterem szinte minden szegletét.
Benedek József szobrászmûvész megnyitójában arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki sétáljon kedve szerint és engedje, hogy az

A

alkotások - amelyek
egymás láthatóságát
nem akadályozzák megérintsék õket, majd
rövid idõn belül azt
fogják
tapasztalni,
hogy a természetes közegben
elhelyezett
szobrok
mennyire
másként hatnak, mint a
túlzsúfolt kiállítótermekben, hisz ez az igazi életterük. A szobrászok általában emberi
alakokat
formálnak
meg, a természeti formák beépítése a képzõmûvészetbe viszont
magában hordozza azt
a veszélyt, hogy minél
jobban próbálják a természetet utánozni, annál jobban ki vannak
téve annak, hogy az alkotások végül groteszkké válnak. Szó
esett az este folyamán
arról, hogy sajnos ma-

napság a köztéri szobrászat leállt, így a terek
üressé válnak, nem
hordoznak értéket.
Az udvari kiállítóteremben megcsodálhattuk, mindjárt a kapun belépve ifjú Palko
József Szentecském címû kõbõl faragott madonnáját, Laborcz Monika Szõkõár címû alkotását, amit sokan
szívesen elképzeltek

volna Rákosmente valamelyik közterületén.
Laborcz Flóra Felhõszéke légiesen karcsú
jelenlétével a lélek törékenységét hordozta
magán. Megtekinthettük Benedek József
Táltos oszlopát, valamint a fákon, a füvön,
a virágokon folyamatosan mozgó fémcsövek fantasztikus fénytáncát.
Jelen volt Kovács Géza Itt bújjatok át pirosan kínálkozó fémszobra, valamint Szabó
Virág Csönd darabok
címû alkotása. A ház
mögötti területen Laborcz Ferenc Vonulat
1970 címû féltve õrzött
mûvét is megcsodálhatták az érdeklõdõk.
A kiállításhoz és a
hatodik kõszobrászati
biennáléhoz késõbbi

idõpontban szimpózium kapcsolódik majd
A köztéri szobrászat
aktuális problémái témával.
A kiállítás támogatta
a Nemzeti Civil alap,
Rákosmente Önkormányzata és Kutasi Ferenc.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BUDAPEST FÕVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA
nyilvános, kétfordulós versenyeztetési eljárást hirdet
a tulajdonát képezõ 130144 helyrajzi szám alatt felvett,
természetben a Budapest XVII. kerület
VIII. utca 2. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában
Az ingatlan címe:
Budapest XVII. kerület, VIII. utca 2.
Helyrajzi száma:
130144
Megnevezése:
kivett iskola
Övezeti besorolása
I-XVII-04
Földterület nagysága
1078 m2
Felépítmény hasznos alapterülete
481,23 m2
(pincével együtt)
569,44 m2

Az ingatlan tulajdonosa: Budapest Fõváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.)
Tulajdoni hányad: 1/1
Az ingatlan közmû ellátottsága összközmûves
Az ingatlan per-, teher-, és igénymentesség korlátozása nincs
Az ingatlan nettó forgalmi értéke

89.500.000,- Ft

A pályázati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvé- A pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
tel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át, és nem tehe- A pályázati dokumentáció térítési díjért vehetõ át a térítési díj befitõ közzé.
zetését igazoló igazolás bemutatása ellenében. A térítési díjat Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata PolgármesA részletes tájékoztató átvehetõ Budapest Fõváros XVII. kerü- teri Hivatalának pénztárába (1173 Budapest, Pesti út 165. II. emelet Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Vagyon- let 219.) ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 13:00-17:00, szerda: 8:00kezelõi Irodáján (1173 Budapest, Pesti út 165. III. emelet 322. 16:00, péntek: 8:00-11:00) vagy az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.szoba), 2009. július 1. és 2009. szeptember 25. között ügyfélfo- nél vezetett 11784009-15517007 számú bankszámlaszámára törtégadási idõben (hétfõ: 13:00-17:00, szerda: 8:00-16:00, péntek: nõ átutalással lehet befizetni.
8:00-11:00).
Érdeklõdni és a pályázattal kapcsolatos további információt beszeA pályázati dokumentáció beszerzésének határideje:
rezni a fenti címen, valamint a 06-1-253-3379 és a 06-1-253-3414
2009. szeptember 25.
telefonszámokon lehet.
A pályázati dokumentáció ára:
20.000,- Ft + ÁFA

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

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

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:
K-P: 10–18-ig, Szo: 10–16-ig
Tel.: 06-30-641-66-25,
258-66-30

Budapest, 2009. június
Riz Levente
polgármester

KÁRPITOS

AUTÓÜVEG

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

eladás-beszerelés

KONTÉNER
INGYENES RAKODÁSSAL
ÉPÜLETBONTÁS,
FÖLDMUNKA

SZÉLVÉDÕJAVÍTÁS
1171 Budapest, Péceli út 124.
tel.: 257-9910, 06-20-971-3499
Hûtõgépek, fagyasztók,
mosógépek javítása
1-3 órán belül

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

4, 6, 8m3-es konténer
rendelésre, sitt- és
szemétszállítás

Telefon:

06-30-596-3188
GÉPI

FÖLDMUNKA
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Vigyázó Sándor Mûvelõdési Ház
(Pesti út 113., tel.: 256-4626)
www.vigyazomh.hu
Szeptember 11. 19.00 Anyám tyúk, avagy az ember tragédia. A L'Art Pour L'Art Társulat új színházi estje. A Társulat tagjai: Dolák-Saly Róbert, Laár András, Pethõ
Zsolt, Szászi Móni. A belépõ ára: 2500 Ft.
Szeptember 13-ig Ferenczi Zsuzsa és Orosz Károly képzõmûvészházaspár kiállítása.
Szeptember 15. 18.00 Szent Istvántól Radnótiig - Magyar Nyelvemlékek. Budai Tibor grafikusmûvész kiállításának megnyitója. A
tárlatot Riz Levente polgármester nyitja meg. Közremûködik:
Hlácsné Kurdi Ágnes hegedûmûvész, valamint tanítványai: Hlács
Krisztián és Hlács István, a Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény növendékei.

Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Ház
(Hõsök tere 9. Tel.: 256-0267)
www.csekohaz.hu
Szeptember 11. 18.00 a „Rákoscsaba-Újtelepért” Díj ünnepélyes átadása a Diadal
Úti Általános Iskolában (Diadal út 43-49.). Az elismerést Riz Levente polgármester adja át. Ünnepi mûsor: „Tiszta szívvel” - Frech Gábor elõadómûvész József Attila-mûsora.
Szeptember 11. 14.00-16.00 Ötletkuckó - növényszövés.
Szeptember 12. 20.00-24.00 Szombat esti táncparti. Évadnyitó
Bál, játszik a Party Dance együttes.
Szeptember 18. 18.00 Rákosliget Születésnapja. A „Rákosligetért”
Díj elismerõ cím ünnepélyes átadása. Az elismerést Riz Levente
polgármester adja át. Ünnepi mûsor: „Magyarország, édes hazám”
- Budai Ilona Magyar Örökség-díjas népdalénekes mûsora.

Csabaház – Rákoscsabai
Közösségi Ház

Gózon Gyula Kamaraszínház

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

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

Szeptember 4. 18.00 Egyiptomi néprajzi és képzõmûvészeti kiállítás megnyitója Saber el-Adly
gyûjteményébõl. A tárlatot Bács Tamás, az ELTE-BTK Egyiptológia
Tanszék vezetõje nyitja meg.
Szeptember 5. 18.00 a Rákoscsabáért Díj átadása.
Szeptember 5. 20.00-23.00 Gyimesi és moldvai táncház a
Mokányos Együttessel! Belépõdíj: gyerekeknek: 400 Ft, felnõtteknek: 700 Ft, felnõtt törzsvendégeknek: 600 Ft.
Csabai Csillag Színi és Musical Stúdió a Madách Színház mûvészeivel. Mûvészeti vezetõ: Pankotay Péter színmûvész. Gyere és tanulj meg a színpadon mozogni, beszélni és énekelni! Tanórák minden szombaton 10.10-15.35-ig vannak. Tandíj: 12 000 Ft/hó. Bõvebb információ: www.csabahaz.hu. Felvételi: szeptember 19.
szombat 11.00.
Balett 4-7 éves korig, korcsoportos bontásban hétfõn és csütörtökön 17.45-19.20-ig. Tanfolyamvezetõ: Zoltán Anna táncmûvész. Tanfolyami díj: 3600 Ft/fõ/8 alkalom. Kedvezmény:
Akik augusztus 31-ig írásban is (Jelentkezési lapon) megerõsítik az õszi oktatásban való elõzetes szándékukat, azok a tandíjból 20 % kedvezményben részesülnek, továbbá aki hoz magával
+ 1 fõ új jelentkezõt, az pedig a tandíj 50%-át fogja majd fizetni 2 hónapig.
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Sztárok Karnyújtásnyira!
Váltson színházbérletet
a 2009/2010-es évadra is!
Új bemutatóink: Tom Ziegler: Grace és Gloria (színmû), Örkény
István: Macsakajáték (tragikomédia), William Blinn: Hajnali mellúszás (vígjáték) magyarországi õsbemutató, Szakonyi Károly:
Adáshiba (szatíra)
Aki az újsággal jelentkezik 10% kedvezményben részesül!
Gózon Gyula Kamaraszínház: 1172 Budapest, XV. utca 23.
www.gozon.hu
Jegy- és bérletpénztár: Tesco (Pesti út) H-P: 13.00-19.00
06-20-246-4571

Rákoshegyi Bartók Zeneház
(Hunyadi utca 50. Tel.: 257-1828)
www.bartokzenehaz.hu
Szeptember 5. 19.00 Békakoncert. Puky
Miklós izgalmas, ismeretterjesztõ vetítéses-zenés estje. Belépõjegy: 1500. Ft.
Szeptember 18. 19.00 Bösendorfer - Hidas Frigyes operájának bemutatója. Rendezõ: Éry-Kovács András. Belépõjegy: 1500 Ft.

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

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

Szeptember 6. 18.00 A XVII. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat és a Rákoskerti Mûvelõdési Ház szervezésében „Határeset” címmel a Malko Teatro elõadása.
Szeptember 10. 10.00 „Utazó Teaház” - diavetítéses elõadás-sorozat a Kulturális turizmus éve jegyében. Téma: A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás. Elõadó: Mohay Tamás néprajzkutató
Szeptember 12. 16.30 Reneszánsz Fotó címmel az Írisz Fotóklub (Esztergom-kertváros) kiállításának megnyitója. Köszöntõt
mond: Kálmán Sándor, Esztergom Város Önkormányzata Kulturális és Sport Bizottságának elnöke. A tárlat október 4-ig
tekinthetõ meg.
Szeptember 12. 18.00 A „Rákoskertért Díj” átadó ünnepsége. Az
elismerést Riz Levente polgármester adja át. Díjazott: Zsuzsa
Mihály énekes színmûvész.

Augusztus 30.-szeptember 20-ig Kárpáti
Tamás festõmûvész kiállítása.
Szeptember 19-20. Programok a Kulturális Örökség Napján:
Rákosmente templomai - Kamarakiállítás a 2006-os, Egyházak
Rákosmentén címû tárlat anyagából a Renée Cafée termeiben (tervrajzok, képek, dokumentumok).
Elõadások: Rákosmente templomai - Ádám Ferenc történész-muzeológus, Zsinagógaépítészet, zsinagógák Rákosmentén - Hódos Mária mûvészettörténész, A rákosligeti evangélikus templom építéstörténete - Debnár László tanár, Rákosmenti harangok, útmenti keresztek - Millisits Máté történész, mûvészettörténész. Helye: Erdõs
Renée Ház - Renée Cafée Kezdési idõpontja: szeptember 19. 16.00.
(14-tõl 18 óráig a kiállítások ingyenesen látogathatóak.)
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Becsengettek
Szeptember 1-jén elkezdõdik a 2009-2010-es tanév. Kerületünkben 722 tanköteles gyermek kezdi
meg általános iskolai tanulmányait. Az iskolakezdés idén is jelentõs költségeket ró a családokra.

 SZAKÁCS ZSUZSA

nos évrõl évre egyre
több terhet jelent az
érintett családoknak.
Az idén 1,384 millió általános iskolás diákból
97 622 az elsõ osztályosok száma. Tavaly a
munkavállalók nagy részének még rendelkezésére állt a beiskolázási
támogatás, idén azonban a megszorítások
miatt 21 450 forintra
csökkent az adómentesen adható összeg, de
sok munkaadó már ezt
sem fizeti ki, hallottuk a
megkérdezett szülõktõl.
Jelentõs eltéréseket tapasztaltunk a tanszerek
áránál, de az is igaz,
hogy nem mindig a legolcsóbb eszközök a leggazdaságosabbak. Az
iskolák csak a nélkülözhetetlen, minden tanuló
által használt tanszereket kérhetik a szülõktõl.
A tanévkezdés idén is
jelentõs, akár húszezer
forintot is meghaladó
költségeket ró a családokra, függõen az iskola elvárásaitól, és persze
attól, hogy a szülõk
mennyit képesek vagy
hajlandók elkölteni a
családi kasszából. A
könyvek megvásárlása
mellett jelentõs költséggel jár a füzetek, tollak,
tolltartók, iskolatáska
beszerzése. Az elmúlt
években az volt a jellemzõ, hogy a klasszi-

is építünk újakat. Az elmúlt tanévben Rákosákosmentén tizen- mente hat iskolája új
egy önkormányzati mûfüves futballpályát
fenntartású és egy egyházi általános iskolában Az új tanév szeptember
kus
papírboltokban
kezdõdik meg a tanítás 1-jén indul és 2010. júdrágább, de jobb minõszeptember elsején. Az nius 15-ig tart. Az iskoségi taneszközöket árulidei tanévben 722 tan- la utolsó, befejezõ évfotak, míg a hipermarkeköteles korú gyermek lyamán az utolsó tanítátekben az olcsóbb, de
kezdi meg tanulmánya- si nap középiskolákban
gyengébb
minõségû
it az általános iskolák és a szakiskolákban
áruk voltak a polcokon.
harminchárom elsõ osz- 2010. április 30. A taníAz idei tapasztalat az,
tályában. 211 tanköteles tási napok száma 183.
hogy szinte mindenhol
korú gyermek esetében A szorgalmi idõ elsõ félvan drága márkás, illetúgy döntöttek a szülõk, éve 2010. január 15-ig
ve márka nélküli, hihehogy gyermekeik még tart. Tanítási szünetek:
tetlenül olcsó, fõleg táegy évet az óvodában õszi szünet: 2009. okvol-keleti termék is.
maradnak – mondta el a tóber 26–30., téli szüTermészetesen a divaHírhozónak Dr. Varjuné net: 2009. december
tos film- és mesefigudr. Fekete Ildikó, az ön- 23–31., tavaszi szünet:
rákkal ellátott tolltartók,
kormányzat oktatási, 2010. április 2–6.
füzetek most is a legmûvelõdési és sport irodrágább kategóriába
da vezetõje.
kapott, az idén pedig az
tartoznak. A tankönylenne a cél, hogy ezek a
vekért várhatóan az 1-4
Sikeres
sportlétesítmények miévfolyamokon 5 ezer fopályázatok
nél jobban ki legyenek
rintot kell majd fizetni,
Kerületünkben is nagy használva, úgy a lakosde ezen belül az elsõ
gondot okoz, hogy ság, mint a diákság iráosztályosoké akár 10
2009-ben alacsonyab- nyába, ezzel is elõsegíezer forint is lehet. Az 5bak lettek az állami nor- teni, hogy kerületünk
8. évfolyamokon, valamatívák, gondot jelent lakói egészségesebben
mint a 9-12. osztályokaz áfaemelés is, mert az éljenek.
ban 10 ezer forint feletti
így kiesett összeget az
átlagárral számolhatJelentõs
önkormányzatnak kell
nak a szülõk, de akár a
kiadások
kipótolni, illetve kigaz20 ezret is meghaladdálkodnia. A pályázati Az idén is már auguszhatja egy-egy tankönyvlehetõségek köre is a ne- tusban elkezdõdnek az
csomag. Az iskoláknak
gyedére csökkent, de elõkészületek az iskoaz 1-4. évfolyamoknál
még ezeket is csak most lakezdésre, amely sajúgy kell kialakítani a
fogják kiírni. Az viszont
jó hír, hogy sikeresen
pályázott önkormányzatunk a Helikopter Lakóparkban építendõ új A rákoskeresztúri Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium új igazgatóját,
óvoda eszközállomá- Hicz Jánost kerestük fel még tanévkezdés elõtt, hogy röviden mutatkozzon be: „Az
nyának beszerzésére, egyetem elvégzése óta, tizenkét évig Zuglóban tanítottam, mint történelemtanár, de révalamint a Rákoscsaba gész és jogász végzettséggel is rendelkezem. Pályakezdésem óta szerkesztettem az isutca 1. szám alatti Betle- kola újságját, vezettem a túraszakosztályt, s készítettem fel elõadásaira a színjátszó kört.
hem Óvoda épületének Kezdeményeztem a történelemoktatás élményszerûbbé tételét, részt vettem tananyagfejlesztõként az NSZI »A közoktatás megújításáért« programjában, annak szakiskolai
felújítására.
Iskolát az idén sem társadalomismereti munkacsoportjában. Miután sikeresen pályáztam a Kõrösi igazgakellett bezárnunk, ami tói posztjára, céljaim között szerepel, hogy a meglévõ kitûnõ alapokat megtartva – ami
köszönhetõ a magas ta- nem csak kerületi, de országos szinten is kiemelkedõ – azokat továbbfejlesztve kibõvínulólétszámnak,
az teni. Így szándékomban áll a médiára és a sportra nagyobb hangsúlyt helyezni, illetve
utánpótlás is folyama- szeretném a kerület kulturális, sportéletébe is még jobban integrálni az iskolát. Ezúton
tos, hisz óvodáink jelen- szeretnék minden egyes diáknak és tanerõnek nagyon sikeres tanévet kívánni.”
leg is túlzsúfoltak, ezért

R

Új igazgató a Kõrösiben

heti órarendet, hogy az
egyes tanítási napokon
használt könyvek nem
haladhatják meg a három kilogrammot.

Ingyentankönyv
és más támogatások
Az idén 742 ezer rászoruló diák kap ingyenes
tankönyvet, vagyis alig
több, mint a tanulók fele. Ingyen kaphatja a
tankönyvet aki tartósan
beteg, testi, érzékszervi,
értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, pszichés fejlõdés zavarai
miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan
és súlyosan akadályozott, illetve háromvagy többgyermekes
családban él, nagykorú
és saját jogán családi
pótlékra jogosult, vagy
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül.
Azok a bölcsõdés és
óvodás gyermekek, valamint az általános iskola 1-6. osztályába járó
diákok jogosultak ingyenes
érkeztetésre,
akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek A
tanköteles kor eléréséig
automatikusan jár a családi pótlék. A tankötelezettség 18 éves korig
tart.
Még a tanév során is
érdemes kérni a támogatást, mert két hónapra visszamenõleg is
megkapják a szülõk a
családi pótlékot.
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HÍRFORGÓ

INGYENES
SZOLGÁLTATÁSOK
A FIDESZ
IRODÁJÁBAN
Jogsegély Veresné Dr.
Hole Ágnes szeptember
24-én (csütörtök) 18-19
óráig * Építésügyi szaktanácsadás Krupánszki
Teréz szeptember 8-án
és 15-én (kedd) 18-19
óráig
csak
XVII.
kerületiek számára * Növényvédelmi tanácsadás
Gál
Miklós
szeptember 17-én (csütörtök) 18-19 óráig * Informatikai tanácsadás
Gulyás Lajos: 06-70367-97-00 * Adózási,
könyvelési tanácsadás
Góczán Péterné Anikó
szeptember
29-én
(kedd) 18-19 óráig.
Irodánk: Rákoscsaba, Péceli
út 106. telefon: 259-13-14
Nyitva tartás:
hétfõ-péntek 16-19 óra között
www.rakosmente.fidesz.hu,
rakosmente@fidesz.hu

Nyílt nap a Fehérakác Százéves lett Erzsi
néni Rákoscsabán
Idõsek Klubjában
Fehérakác Idõsek
Klubja szeptember
16-án kitárja kapuit Rákoscsaba nyugdíjasai
elõtt. Nyílt napunkon
10.00-16.00-ig mindenkit szeretettel várunk.
Rendezvényünk célja, hogy a nyugdíjasok
betekintést nyerjenek a
klub mindennapjaiba,
valamint tájékoztatást
kapjanak szolgáltatásainkról, programjainkról.
A nyílt nap programja:
09.00 Bemutatkozik a
Fehérakác Idõsek Klubja
10.00 Elõadás: Idõskori alvászavar- Gritz
Arnoldné
10.45 Zenés torna
11.15 Vetélkedõ
12.00 Elõadás: Szembetegségek (zöld há-

A

TANCSÁR KFT.
KONTÉNERES
SITT
(15 000 Ft-tól)

SÓDER-,
HOMOKSZÁLLÍTÁS
BOBCATTAL
FÖLDMUNKA
Tel.: 06-30-282-9394

lyog, szürke hályog)Czifráné Udvardi Erika
13.00 Ebéd
14.00 Balczó András
olimpikon öttusázó beszél életérõl, hitérõl
10.00-12.30 között ingyenes szemvizsgálatot, valamint vérnyomás- és vércukorszintmérést tartunk.
A szeptember 10-ig
jelentkezõ nyugdíjasok
részére (elsõ 50 fõ) kóstolót adunk a napi menübõl a klubnak ebédet
szállító, Pensió Kft. felajánlásával.
Az érdeklõdõket szeretettel várjuk a Fehérakác Idõsek Klubjába
(Edzõ utca 24.). A nyílt
nappal kapcsolatos kérdésekre a 258-50-55-ös
számon,
illetve
a
gondi4@eszk.net e-mail
címen válaszolunk.

A „Hengersorosok”
75. évfordulója
A Pestszentlõrinci Közgazdasági
és Informatikai Szakközépiskola
(volt Rudas László) fennállásának
75. évfordulójára mûsorral egybekötött találkozót szervez 2009.
szeptember 17-én 16 órakor a
Pestszentlõrinci Sportcsarnokban, amelyre az összes régi tanárunkat, diákunkat és minden volt
munkatársat szeretettel várnak
iskolánk vezetõi, tanárai, diákjai.
Honlapunk: www.plkik.sulinet.hu

A MAGYAR FESTÉKGYÁRTÁS SIKERE
Poli-Farbe Vegyipari Kft., hazánk egyik meghatározó festékgyártó vállalata. Termékeik között
megtaláljuk a kül- és beltéri falfestékeket, hõszigetelõ rendszert, zománcfestékeket, favédõ szereket, porárút.
Munkájukat, termékeik minõségét, a szakma és a vásárló közönség is évek óta elismeréssel, díjakkal jutalmazza.
A cég számára kulcsfontosságú, hogy a vegyészeik elgondolásai,
fejlesztései egy magyar üzemben váljanak valóra, mellyel a magyar családok életkörülményeinek, környezetének szebbé tételén
munkálkodnak. Ennek jegyében támogat nonprofit intézményeket,
melyek kivitelezéséhez hozzájárulhat, így a Pál Apostol Katolikus
Áltános Iskola és Gimnázium felújításánál is. www.polifarbe.hu

 MUNKATÁRSUNKTÓL
ákoscsabán újabb
100 esztendõs aszszonyt köszöntött Riz
Levente polgármester és
Rúzsa Ágnes jegyzõ, július 29-én. Sallai Ferencné
Erzsike néni a rákoscsabai házban gondozójával, Annával és Micikével, a, nyolcéves palotapincsivel várta a köszöntésre virágcsokorral, tortával érkezõ jegyzõasszonyt és a polgármestert, akik hinni sem
akartak a szemüknek,
amikor egy életerõs, vidám korát meghazudtoló jó egészségnek örvendõ Erzsi néni fogadta õket. Erzsike néni
rendszeresen olvas s a
tévét is nézi. Bár jelenleg már békességben él,
Anna asszony szépen

R

gondját viseli, de idegeskedésre volt oka korábban bõven. Két fia
már meghalt. Az idõsebb 76 évet élt, õt idén
januárban veszítette el.
Vér szerint unokái nem
tartják vele a kapcsolatot, ám mégis családban
éli mindennapjait, hiszen a családot Anna
gyermekei, és unokái jelentik számára.
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Zavadszky-emléktorna az RTK-pályán
 SZAKÁCS ZSUZSA
Rákosmenti Sportoló Gyermekekért
Alapítvány és Rákosmente Önkormányzata
immár negyedik alkalommal rendezte meg
az RTK pályán augusztus 17-20-án a Zavadszky Gábor Emléktornát.
A négynapos rendezvényen részt vett Zavadszky Gábor özvegye, Mónika, a válogatott labdarúgó édesapja, és fiai Norbert és Roland, akik nem
csak édesapjuk emléke
elõtt tisztelegtek, hanem aktívan részt vettek a versenyen. Tíz
korosztály futballistái
rúgták a labdát, hétévestõl tizennyolc évesig, korosztályonként
öt-öt csapat. A seregszemlén körmérkõzéses
rendszerben döntötték
el, hogy melyik klub
õrizheti meg egy évig a
Zavadszky Gábor Vándorserleget. A dobogós
helyezettek érmet, a
résztvevõk pedig em-
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léklapot kaptak az augusztusi tornán. Különdíjban részesült minden
korosztály gólkirálya, a
legjobb mezõnyjátékosa
és a legjobb kapusa.
Az elsõ napon Szakál
Bélával, az alapítvány
elnökével járjuk végig a
Péceli úti sportlétesítményt, közben büszkén sorolja, hogy mi
mindent sikerült már
felújítaniuk,
rendbe
hozniuk, és még mi az,
amire ezután fog sor
kerülni. Ahogy bekukkantunk az öltözõkbe,
egyértelmûen kijelenthetjük, hogy sok NB
III-as, vagy NB II-es
csapat megirigyelné az
ott látottakat. Végigjárjuk a pályákat, éppen a
99-es korosztályos csapatok küzdenek egymással, az édesanyák
hangos biztatása közepette. Ahogy lejjebb
megyünk a Rákos-patak irányába, feltûnik,
hogy itt valamikor nádas borította a helyet,
most pedig frissen

Zavadszky Mónika éppen
hangosan biztatja fiait – a
Vasas 99-es korosztályával vesznek részt az édesapjuk emlékére rendezett
tornán –, amikor felérek
hozzá a domboldalra. Fél
szemmel most is a mecscset nézi, de közben elmeséli, hogy sikerült eladnia
a madárdombi házat, és Pasarétre költözött Norbival
és Rolanddal. A fiúk a Szabó Lõrinc iskolába járnak, és
a Vasas csapatában fociznak. Persze nem maradtak
hûtlenek Rákosmentéhez sem, hiszen Gábor szülei
igényt tartanak az unokákra a hétvégéken. Kicsit késõbb észreveszem Mónikát, ahogy jön a fiaival a büféhez. Már majd akkorák, mint az édesanyjuk, Roland kísértetiesen hasonlít Gáborra, Norbi pedig tiszta anyja.

nyírt füves gyakorlópályákon rúgják a bõrt az
ifjú tehetségek.
Szakál Béla arra kér,
hogy feltétlen említsük
meg Hájas Sándor nevét, aki a Vasló Kft.
ügyvezetõ igazgatója
és egyben a Rákosmenti Sportoló Gyermekekért Alapítvány fõszponzora, mindig segít nekik, ha szükség
van rá.
Az elsõ napon a nyertesek Zavadszky Mónikától, Zavadszky Jánostól, Horváth Tamás alpolgármestertõl és Szilágyi Antaltól, az RTK
elnökétõl vehették át az
érmeket, a kupát. Másnap viszont már nemzetközivé vált a torna,
mivel pályára léptek
Rákosmente
Önkormányzatának testvérvárosainak csapatai,
Gyergyószentmiklós,
Lovran és Krosnó színeiben. Ezen a napon
Horváth Tamás és Hájas Sándor mellett igen
neves ferencvárosi futballisták is részt vettek
a díjkiosztásnál, mint
Lipcsei Péter és Dragóner
Attila.

HIRDETÉSFELVÉTEL
A

-BA

A HOME(center KÖZELÉBEN, PESTI ÚT 290.

EREDMÉNYEK.
2002-es korosztály: 1. Ikarusz, 2. Baja, 3. RTK. Legjobb játékos Tóth Dominik (RTK), legjobb kapus
Struhák Kristóf (Baja), gólkirály János Péter (Baja).
2001-es korosztály: 1. Csepel-AC Villám, 2. KISE, 3.
RTK. Legjobb játékos Köböl Krisztián (KISE), legjobb
kapus Dohány Dominik (Csepel-AC Villám), gólkirály
Kovács Máté (Csepel-AC Villám).
2000-es korosztály: 1. FTC, 2. Vác, 3. KISE. ...5. RTK.
Legjobb játékos Mándoki László (FTC), legjobb kapus
Zilahi Patrik (KISE), gólkirály Nándori Botond (Vác).
1999-es korosztály: 1. FTC, 2. Etalon FC, 3. Vasas.
...5. RTK. Legjobb játékos Robotin Richárd (Vasas),
legjobb kapus Görög László (RTK), gólkirály Bihari
Bence (Etalon FC).
1998-as korosztály: 1. REAC, 2. RTK, 3. Gyergyószentmiklós, 4. Lovran, 5. Krosnó. Legjobb játékos
Wéber Krisztián (RTK), legjobb kapus Paltán Alex
(Gyergyószentmiklós), gólkirály Bódis Tibor (REAC).
1997-es korosztály: 1 MTK, 2. FTC, 3. RTK. Legjobb
játékos Patik Márton (FTC), legjobb kapus Blahó Boldizsár (RTK), gólkirály Szerencsi Miklós (MTK).
1996-os korosztály: 1. Airnergy FC, 2. RTK, 3. MTK.
Legjobb játékos Kovács Dániel (RTK), legjobb kapus
Kleisz Gergõ (Airnergy FC), gólkirály Magyar Bence
(Airnergy FC).
1995-ös korosztály: 1. MTK, 2. RTK, 3. KISE. Legjobb játékos Aszódi Márton (RTK), legjobb kapus
Kléner Máté (KISE), gólkirály Talabér Attila (MTK).
U17-es korosztály: 1. RTK, 2. Ikarusz, 3. Kelen. Legjobb játékos Horvát Krisztián (Ikarusz), legjobb kapus Németh Tamás (AC Villám), gólkirál Igrici Áron,
illetve Kozma Balázs (RTK).
U19-es korosztály: 1. Vecsés, 2. Gödöllõ, 3. RTK. Legjobb játékos Könczey Zsolt (Vecsés), legjobb kapus
Gróf Roland (Gödöllõ), gólkirály Rédl Tamás (RTK).
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Mindent a gyerekekért
 MUNKATÁRSUNKTÓL
inden sportegyesületnek van általános stratégiája.
Egy kizárólag utánpótlás neveléssel foglalkozó klub tevékenysége
azonban jelentõsen eltér
más klubokétól. Itt a cél,
minden gyermek számára maximális fejlõdés biztosítása. Sikernek a korosztályos válogatottság mellett a jó bizonyítvány számíthat.

M

Az elsõ feladat: óvodás
korban a sportág megszerettetése. Késõbb, a
tanulás és sportolás öszszeegyeztetése. Végül a
megfelelõ továbblépés
lehetõségének megteremtése.
Nyáron a Grund 1986
FC-tõl Gáspár Dávid és
Mile Balázs az Újpest
U19-es, illetve U18-as,
Jakab Kata és Pinczi Anita pedig az MTK Hungária FC felnõtt együtteséhez igazolt.

Gyõzelemmel kezdés
az NB III-ban
 SZAKÁCS ZSUZSA
yõzelemmel mutatkozott be augusztus 15-én a Rákosmenti KSK-Rojik felnõtt
labdarúgó csapata az
NB III. Duna csoportban, 2-1-re legyõzték a
Sárisáp Sikér SE csapatát az Edzõi utcai pályán. Sokan jöttek el
szurkolni a rákoscsabai
csapat elsõ NB III-as
mérkõzésére, ott volt
Riz Levente polgármester, Fenke Ferenc - aki a
kezdõrúgást is elvégezte -, Virág Mihály képviselõk, Rojik József és Szilágyi Antal a Rojik és az
RTK elnöke, valamint
Rácz László, egykori

G
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szovet válogatott labdarúgó is.
Augusztus 20-án a
Magyar Kupában az
RKSK ellenfele a Tököl
együttese volt, 2-1-es vereséggel zárult a mérkõzés. Két nap múlva viszont Dorogon, bajnoki
mérkõzésen sikerült kiköszörülni a csorbát, jó
játékkal és Grezsák
három góljával1-3-as
végeredménnyel zártak.
*
Augusztus 22-én megkezdõdött a BLSZ elsõ osztályában is a bajnokság, a
Rákosmenti Rojik 1-0-ra
verte a Csillaghegy csapatát, az RTK viszont 4-1-re
kikapott a Rákosszentmihályi SC-tõl.

Utcai kosárfesztivál
Óriási siker az 525. téren
 SZAKÁCS ZSUZSA
z utcai kosárlabda
egyre népszerûbb
hazánkban, ezért már
tavaly is óriási siker aratott, így az idén is megrendezték augusztus
15-én az Akadémiaújtelepen az 525. CUP
néven elhíresült utcai
kosárlabdatornát. A remek nyári sportrendezvény lebonyolításáért
elsõsorban Koszorúsné
Tóth Katalin önkormányzati képviselõnek,
Szabó Gézának és Tóth
Ádámnak jár köszönet.
Utóbbi két fiatal a többi
újakadémiás kosarassal
közösen megtervezték
és kivitelezték a torna
logóját, hogy majd a
sportnapon megajándékozhassák azt az ötven
játékost, akik a rekkenõ
hõség ellenére eljöttek
megküzdeni egymással.
Tóth Ádám már évek
óta az utcai kosárlabda
õshazájában, az Egyesült Államokban tanul
és kosarazik, elõször Texasban, most Pennsylvaniában, így az idén is
a torna szakmai megszervezéséért és lebonyolításáért õ volt felelõs, amit kiválóan, mindenki megelégedésére
le is vezényelt. Amikor

A

éppen nem a labdát kergette a Másnaposok csapatában, lelkesen mesélt, mennyire örülnek a
környék fiataljai a tavalyi évben felszerelt két
profi palánknak és a rugós gyûrûknek. Örömmel járnak ki ide kosarazni, de egyben vigyáznak és óvják is a
sportpályát, amit tavaly
polgármesteri segítséggel hoztak létre. A
szombati verseny elõtt
már egész héten benépesült az 525. tér, jöttek
gyakorolni a tornára készülõ csapatok. Még
megtudtuk Ádámtól,
hogy az utcai kosárlabdát 3 fõs csapatok – és
ami nagyon lényeges –
egy kosárra játsszák.
Az 525. térre a játék
során kilátogatott Thullner Gyula is, a Keresztúri SE elnöke, aki el-

mondta, hogy tavaly
még õ is játszott, de az
idén csak szemlélõdni
jött. Csapata a Budapest
bajnokságban szerepel,
játékosai közülük sokan
eljöttek erre a nagyszerûen megrendezett utcai gálára, hogy megküzdjenek egymással.
A rendezvény védnöke ezúttal is Riz Levente
polgármester volt, akinek Koszorúsné Tóth
Katalin mondott köszönetet a támogatásért.
A torna végeredménye. 1. Másnaposok. 2.
Nutella. 3. Fütyülõs
málnák. Az 525. CUP
2009. évi legjobb lövõje
Böszörményi Bálint, büntetõdobásban Berta Dániel, zsákolásban Marton Bálint volt a legjobb.
A Király elnevezésû kiesõs dobóversenyt Tóth
Ádám nyerte.

Thaiboxos kerületi bajnok
 KILI TAMÁS
Diadal utcai Általános Iskola 6. osztályos tanulója, Kormány
József minden bizonnyal
édesapjától örökölhette
a küzdõsportok iránti
vonzalmát, aki valaha
judózott. Mégis édesanyját sikerült rábeszélnie 6 éves korában,
hogy beírassa õt Feja Tibor országosan ismert
edzõ, versenyszervezõ
klubjába, a XVII. kerületi Sei-Do Shinkai Harcmûvészeti Egyesület
thaiboxosai közé. A 12
éves fiatalember szeptembertõl már a serdülõk közt versenyez, de a
korábbi években a gyerekek között is begyûjtött pár érmet. 2009-ben
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korosztályában megnyerte a Diákolimpiát,
és Oriental Országos K1 magyar bajnoki címet
szerzett.
Feja Tibor egyesületi
elnök szerint Kormány
József a klub serdülõ
korosztályának legígéretesebb versenyzõje,
ezért vitték ki Olaszországba, a WTKA világ-

szövetség világbajnokságára, ahol 6. helyezést
ért el. A klub ennél kicsivel jobb eredményre
számított, de mint Feja
Tibor
hangsúlyozta,
biztosan nem dolgoztak
eleget. Bízik abban,
hogy a következõ világbajnokságon, amit ismét Olaszországban
rendeznek novemberben, jobb eredményt fog
produkálni. A költségeket a szülõk, az edzõ és
a kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat fedezi, bár önkormányzati képviselõjüktõl, Rózsahegyi Pétertõl
kaptak egy olyan ígéretet, hogy az ifjú sportoló
olaszországi szereplését
egyéni keretébõl támogatni fogja.

Augusztus 20. Kupa
 MUNKATÁRSUNKTÓL
ugusztus
16-án
Rákosmente Önkormányzatának Bakancsos utcai sporttelepén rendezték meg az

A

Augusztus 20. Kupa kispályás labdarúgó tornát, amelyre 8 csapat nevezett. Két négyes csoportban zajlottak a selejtezõk, majd a két-két
legjobb gárda játszott a

végsõ helyezésekért,
akik díjazásként kupát,
labdát és okleveleket vehettek át. Végeredmény:
1. FC Hitachi, 2. Hooligans, 3. König, 4. Ferihegy.

Gyergyószentmiklósi focitorna
 MUNKATÁRSUNKTÓL
ákosmente Önkormányzata öregfiúk
csapata és a Rákosmenti
Testedzõ Kör U17-es
csapata idén is részt vett
a Testvérvárosok Labdarúgó Tornáján Gyergyószentmiklóson. Az
önkormányzat által támogatott négynapos út
alatt a fiatal kerületi focisták busszal járhatták
be a gyönyörû Gyilkos
tavat és a Békás szorost.
Augusztus 1-jén rendezték meg a Testvérvárosok
Labdarúgó
Tornáját, ahol a tizenhét évesek korcsoportjában négy csapat in-

R
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dult. A négy meghívott
közt ott volt az Eger
csapata, a Békés, a helyi
Gyergyószentmiklós és
az RTK. A tornán minden csapat két meccset
játszott. Az elsõ mérkõzésen dõlt el, hogy az
elsõ vagy a harmadik
helyért
játszik
az
együttes a második
meccsen. Az RTK 4-0-s
gyõzelemmel nyitott a
Békés ellen, majd a
döntõben 5-0-s sikert
aratott az Eger gárdája
ellen, így 9-0-s gólkülönbséggel, az elsõ helyen zárta a tornát. A
kupa gólkirálya, a jelenleg az RTK felnõtt
csapatában játszó, ti-

zenhat éves Borsos Zoltán lett, aki két meccsen
négy gólt lõtt.
Miután a tizenhét
évesek kupája lezajlott,
jöhettek az öregfiúk! Az
önkormányzat és az
RTK-ban játszó gyerekek szüleibõl összeállított gárda játszott egy
kétszer harmincöt perces gálameccset a gyergyói öregfiúk ellen. A
csapatban játszott Rákosmente alpolgármestere, Horváth Tamás és a
kerületi Ifjúsági Sport
Bizottság tagja, az egykori kiváló futballista,
Molnár György. A meccset végül a mieink nyerték meg 5-3-ra.

Sajermann Kálmán
1958-2009
letének 52. évében, hosszú, türelemmel viselt
betegség után augusztus 21-én elhunyt Sajermann Kálmán vállalkozó, sportvezetõ, a Rákoskerti
Tekézõk Baráti Köre Sportegyesületének elnöke.
Tíz évvel ezelõtt saját erõbõl, valamint önkormányzati segítséggel felépített tekepályáján indított sporttevékenységet. Az Enikõ büfé mögött,
családi háza telkén épült komplexumban, modern
automata gépekkel felszerelt pályáján sohasem
versenyezhetett egy korábbi sérülése miatt.
Az 1999-ben hét tagból álló RTBK létszáma azóta megsokszorozódott, a nõi szakosztály NB I-es,
a férfi csapat pedig NB II-es szintig jutott.
Leánya, Nóra és ikertestvére, Gergõ korosztályos válogatottak, világbajnoki érmesek lettek, hazai országos sikereikrõl nem is beszélve.
Az országosan ismert és elismert sportvezetõ
vállalkozó volt, egyesületet vezetett, mûszerész
volt, edzõként és játékvezetõként tevékenykedett.
A budapesti és az országos tekeszövetségnél idõnként társadalmi munkára is felkérték.
A teke szeretetét édesapjától örökölte. Megálmodott és felépített pályáján a sors fintora folytán
õ nem, csak a három gyermeke játszhatott. Gyermekkorában focizott, egy ideig a Taurus Gumigyár labdarúgócsapatánál edzõsködött.
Ausztriától Szlovéniáig nemzetközi, az ország
teljes területén pedig sportbaráti kapcsolatokat
ápolt, csaknem az ország összes jelentõs tekeklubjával.
A magyar tekesport Sajermann Kálmán személyében szorgalmas, elismert, szerény vezetõ egyéniségét veszítette el.

É

Gyászolják: családtagjai, rokonai, ismerõsei, barátai és sporttársai.
Temetése szeptember 1-jén, kedden, 16 órakor
lesz Ecser Hunyadi utcai temetõjében.
Krémer József

Rákosmenti mûfüves
labdarúgótorna
ákosmente Önkormányzata mûfüves labdarúgótornát
szervez körmérkõzéses
rendszerben az önkormányzat Bakancsos utcai sporttelepén (Bakancsos u. 3.) szeptember 18-tól november
20-ig. Nevezési díj:
39.000.-Ft/csapat. Nevezni szeptember 1-tõl
lehet a Bakancsos utca
3. sz. alatti sportirodában. Telefon: 256-1683.

R

Nevezési
határidõ:
szeptember 11. Sorsolás: szeptember 11.
péntek 18 óra a Bakancsos utca 3. sz. alatti
sportirodában. Díjazás:
labda,serleg,oklevél.
Az elsõ tíz csapat nevezését fogadják el. A
csapatoknak egységes
mez használata kötelezõ. Mérkõzések ideje:
szeptember 18., 25., október 2., 9., 16., 30., november 6., 13., 20.
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Új terepjárót kapott a rendõrség
Idén az önkormányzat 36 millió forinttal támogatja a kerületi rendõrséget, ebbõl finanszírozták az új terepjárót, a projektoros kivetítõ rendszert, valamint az új bútorzattal és informatikai
gépparkkal felszerelt leíró helyiséget, amelyeket augusztus 5-én adtak át.

 KILI TAMÁS
z ünnepélyes átadáson megjelent
Salgó László kerületi rendõrkapitány, Czirok Ferenc rendõr ezredes, a
BRFK informatikai és
hírközlési fõosztályának vezetõje, Tafferner
Éva, a BRFK szóvivõje,
Riz Levente polgármester, Csorba Béla, Derczbach Istvánné, Dunai Mónika, Koszorúsné Tóth Katalin, Fenke Ferenc, Kiss
Lajos, Lázár Attila, Morauszky András, Piláth Károly, Rózsahegyi Péter,
Ruthner György, Virág
Mihály önkormányzati
képviselõk, valamint
Rojik József és Géhner Tibor, az autót értékesítõ
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kerületi márkakereskedés képviselõi.
A projektoros kivetítõ
rendszerrel kapcsolatban Salgó László kiemelte, hogy a berendezést két területen kívánják hasznosítani. Szeptemberben indítanak
egy oktatási, bûnmegelõzési iskolaprogramot. Az osztályfõnökök
hetven témából választhatnak oktatófilmeket,
a vetítések mellett pedig szóbeli kiegészítést
is kapnak majd a diákok. Abban bíznak,
hogy a jól megszólított
fiatal generáció tagjai
hasznos információkhoz juthatnak mind a
bûnmegelõzés, mind a
bûn elleni védekezés te-

kintetében. Az utcai járõrök eligazításánál is jó
hasznát veszik majd a
berendezésnek, a kivetítõ program segítségével
valós idõben követhetõ,
hogy merre mozog a
rendõrautó, és a kerület
melyik részén követtek
el bûncselekményeket.
Riz Levente elmondta, hogy az önkormányzat különös hangsúlyt
fektet a rendõrség támogatására. Mivel a

kertvárosban élõk és az
önkormányzat számára
fontos az erõs rendõrség, közös érdek, hogy
minél jobb közbiztonság legyen a kerületben,
és a rendõrök jó körülmények között, megfelelõ feltételek mellett
végezhessék a munkájukat. Salgó László tavasszal azzal a kéréssel
fordult az önkormányzat képviselõihez, hogy
egyéni képviselõi keret-

bõl támogassák egy terepjáró beszerzését a
rendõrség részére, ami
a munkájuk hatékonyságát nagymértékben
segítené. A hagyományos rendõrautók alacsony építésük miatt
rendszeresen sérülnek.
A képviselõk egyéni keretébõl megvásárolt 5
millió forintos terepjáró
külterületeink védelmében is hasznos eszköznek bizonyul majd.

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-

Ónodi István

Ochirbat Khongor

Lengyel János

Ódor István

Brünner János

Tajti József

Barta Krisztián

Bartal Ferenc

Tamás Gábor Ottó

Juhász József
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Lovas rendõrök Rákosmentén
 HORVÁTH TIBOR
ugusztus 4-én lovas rendõrök álltak munkába kerületünkben. A Készenléti
Rendõrség Lovas Alosztályának járõrei a kerületi rendõrkapitányság kérésére teljesítenek
szolgálatot. Engelbrecht
Amanda, a kerületi kapitányság körzeti megbízotti irodájának vezetõje lapunknak nyilatkoz-

A

kosság komfortérzetét.
A lovas járõrözésre heti
2-3 alkalommal került
sor augusztusban, a lovak hatórás szolgálatban vannak, a négylábúak szeptemberben is
jelen lesznek Rákosmente utcáin. A lovakat
gépkocsin szállítják ki a
Mosonyi utcából a Ferihegyi úti kapitányságra, innen érkeznek
va elmondta, hogy a lo- szeretnék erõsíteni a rendõr gazdájukkal a
vas járõrök jelenlétével közbiztonságot és a la- kerületbe.

Zöldhulladékért komposzt
 KILI TAMÁS
z utóbbi évek leghevesebb vihara
július 18-án csapott le
Rákosmentére, hatalmas fák törtek derékba, az orkánszerû szél
óriási károkat okozott
kerületünk faállományában. Szanaszét heverõ ágak borították az
utakat, közterületeket
és a kertes családi házak környezetét is. A
hatalmas mennyiségû
zöldhulladék nagy részét a kerületi illetõségû Biwatec-Felcsút Kft.
szállította el a felcsúti

A

komposztáló üzembe.
A munka augusztus 1jén indult Rákoskeresztúron, a Népkertben, majd mintegy 300
bejelentett cím nyo-

mán folytatódott a
zöldhulladékgyûjtés
egészen augusztus 12ig. David McCall, a cég
ügyvezetõje a Hírhozónak elmondta, hogy az

akossági bejelentés
nyomán a XVII. kerületi Közterület Felügyelet emberei a Sima
utcai lakótelepre vonultak ki július 30-án.
A Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti
egységeként létrejött
felügyelet dolga többek között, hogy ellenõrizze a közterületek
jogszerû használatát,
illetve megakadályozza a közterületek rendjére és tisztaságára vo-

L

Traffipax
a kerületben
A rendõrség az alábbi
idõpontokban és helyszíneken tervez sebességellenõrzést végezni
a kerületben:
Szeptember 1. 09.0011.00 a Szent Imre herceg utcában.
Szeptember 2. 09.0011.00 a Zrínyi út Pesti
út és Pásztorfalva utca
közötti szakaszán.
Szeptember 7. 13.0015.00 a Liget soron.
Szeptember 8. 09.0011.00 a Naplás uton.
Szeptember 9. 09.3011.30 a Gyöngytyúk utcában.
Szeptember
10.
09.00-11.00 a Zrínyi út
Pesti út és Pásztorfalva
utca közötti szakaszán.
Szeptember
11.
09.00-11.00 a Pesti út
Ferihegyi út és Sáránd
utca közötti szakaszán.

önkormányzattal kötött
megállapodás alapján
az elszállított hulladékmennyiség negyed részét 50 százalékos kedvezménnyel a következõ évben az önkormányzat rendelkezésére bocsátják. Ez mintegy 22-23 tonna értékes
tápanyagokat tartalmazó komposztot jelent,
amit egy úgynevezett
gyorsított komposztálási folyamat során
MUNKATÁRSUNKTÓL
nyernek.
A hulladékkeverék
ugusztus 8-án éjjel
hat-nyolc hét alatt alafokozott ellenõrkul át teljes értékû
zést hajtott végre a
komposzttá.
rendõrség a Rétifarkas
utcában szervezett illegális gyorsulási versenyek megakadályozás
érdekében.
67 embert, 16 autót és
elszállították a területrõl, azonban a tartóosz- 2 motorkerékpárt ellenlopokat nem tudták ki- õriztek, 18 gépjármûvehúzni. Az ingatlan tu- zetõvel szemben alkallajdonosát szabálysér- maztak alkoholszondát
a rendõri erõk. Egy szetési eljárás alá vonják.
mélyt elfogtak egyedi
azonosítójel meghamisítása miatt, 1 fõt elõállítottak szabálysértés
továbbfolytatása miatt,
és 2 szabálysértési feljelentésre került sor.
A rendõrség továbbra is tervez hasonló akciókat a közlekedés biztonságának fokozása
érdekében.

Akció az illegális
gyorsulási
versenyzõk ellen

A

Akcióban a közterület-felügyelõk
 KILI TAMÁS
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natkozó, jogszabályok
által tiltott tevékenységeket. A helyszínen
megállapították, hogy
az egyik ingatlan tulajdonosa közterületen, a
kerítésétõl közvetlenül
az aszfaltozott út széléig mintegy 25 négyzetmétert szögesdróttal
elkerített. Az ilyenfajta
kerítés különösen balesetveszélyes, gyalogosok, kerékpárosok is
fennakadhatnak a szögesdróton, akár maradandó sérüléseket is
okozva, valamint rossz

látási viszonyok között
vagyoni kár is keletkezhet a gépjármûvekben.
A közterület-felügyelõk a drótdarabokat
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HIRDETÉS
ALBÉRLET

XVII. Madárdombon a Vadkacsa utcában új, 2,5
szobás, 80 m2-es, étkezõkonyhás, két teraszos,
légkondicionált öröklakás kiadó. 60.000 Ft/hó +
rezsi. Tel: 06-30-641-6625
KIADÓ 2 szoba összkomfort fiatal házaspárnak
kertes házban. Tel: 257-9870

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.
Tel: 06-70-522-0272
VEGYES TÜZELÉSÛ lemezkazán 100x55x45 (kis
hibával) eladó. Tel: 06-30-9799-021
ELADÓ kihúzható ülõgarnitúra fotellal és szõnyeg. Mindegyik megkímélt állapotban. Tel: 0620-353-0743
FRANCIA NYELVOKTATÁS 6 db hanglemezen,
Tesla hangfalas lemezjátszóval 20.000 Ft, klasszikus mûvészlemez 50 db eladó 20.000 Ft-ért. Tel:
06-20-260-0781

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
KÕMÛVESMUNKÁT, burkolást, szobafestést, mázolást, tapétázást, dryvitozást vállalunk. Tel: 0620-541-3761
REDÕNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY, NAPELLENZÕ, ROLETTA, SZÚNYOGHÁLÓ KÉSZÍTÉS RÖVID HATÁRIDÕRE A NEMESKÉRI ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKÁTÓL. SZALAGFÜGGÖNY-TISZTÍTÁS IS! TEL: 257-1875, 06-20-9719-201
HÛTÕGÉP, villanybojler, fagyasztó javítása garanciával. Klímaszerelés. Bayer Ottó Tel: 06-30 949-8850
TETÕFEDÉS-BÁDOGOZÁS! Bármilyen tetõ fedése,
szigetelése, javítása, kisebb ácsmunka, szakmai
hozzáértéssel, garanciával. Tel: 291-0081, 06-303017-462
VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉSSZERELÉS, illetve kisebb javításokat is vállalok. Tel: 06-20-254-7451, 257-7319
CSEMPÉZÉST, BURKOLÁST, javításokat, valamint
épületi mûkövezéseket kedvezményes áron vállalok. Tel: 06-30-293-2210, 363-0402
VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉSSZERELÉS tervezéssel, rövid
határidõvel. Új rendszerek, felújítások hagyományos vagy új technológiával. Tel: 06-30-971-3173
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
AKÁC-, TÖLGY-, TÛZIFA ELADÓ. Akác kerítésdeszka, fa brikett, akác járókorong járdának stb.
megrendelhetõ a Szökõév Kft.-nél. Tel: 06-30236-3225
MEGNYÍLT!! Egész évben mûködõ kreatív napközi ügyelet, gyermekfelügyelet, családias légkörben 2-5 éves korig. Tel: 257-8855 vagy 06-30457-7703
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS! Lépcsõházfestés, takarítás is! Árengedmény 10 %. Megbízható szakembertõl. Tel: 256-6322, 06-30-4172435
FOGSOROK KÉSZÍTÉSE, javítása, szükség esetén
háznál is. Tel: 06-30-314-2226

Apróhirdetés
BÚTORASZTALOS munkát vállal a XVII. kerületben. Tel: 06-30-9349-445
LAKATOSMUNKÁT vállalok (kerítés, korlát, díszrács, garázs stb.). Tel: 06-20-542-9932
FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS 10% kedvezménnyel! Pontosság. Tel: 256-4425, 06-209947-726

INGATLAN
85 NM-ES családi ház a 17. kerületben eladó. 359
m2-en 22 m2-es melléképülettel, 2 szoba összkomfort. Azonnal költözhetõ. Iá: 18 M Ft. Tel: 0630-282-7086
CÉLPONT INGATLANIRODA SZÉLES ÜGYFÉLKÖRE
RÉSZÉRE KERES-KÍNÁL BUDAPESTI ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN LÉVÕ INGATLANOKAT. A KÖZVETÍTÉST 1-2% SIKERDÍJÉRT VÁLLALJUK. TEL: 0620-980-5773 AJÁNLATAINK: WWW.CELPONTINGATLAN.HU
AZ ELÁGAZÁS közelében, de csendes helyen a
Gyökér utcában 3 szobás, 75 m2-es, igényesen
felújított lakás tulajdonostól eladó. Iár: 11,3 M Ft.
Tel: 06-20-4146-489
HAPPY HOUSE Ingatlaniroda Bp. XVII.
PESTI ÚT 128. Tel: 06-20-388-7217, 0630-978-1144 www.hhingatlan.hu
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: 14,5
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: 16 M Ft.
Tel: 06-70-382-6491, 06-30-978-1144
MAGLÓDON újépítésû 55 m2-es egyszintes sorházi lakás, nappali amerikai konyhával 25 m2 + 2
félszoba, 45 m2-es saját kert, gépkocsibeállóval,
közel a buszmegállóhoz, most szeptemberi átadással kulcsrakészen. Ár: 14,5 M Ft. Tel: 06-70382-6491, 06-30-978-1144
HELIKOPTER lakópark parkosabb részén újépítésû, igényes duplakomfortos 5 lakásos társasházban kettõ 67 m2 1+3 fél szobás kétszintes lakások
40m2 kerttel eladók A lakás erdõre néz, gyönyörû kilátással. Ár: 21 M Ft. Tel: 06-70-382-6491,
06-30-978-1144
XVII. Újlak utcában, négyemeletes házban 27
m2-es, egyszobás, szép állapotban lévõ garzon
öröklakás, új mûanyag ablakokkal, rendkívül alacsony rezsivel eladó. Irányár: 7,3 M Ft. Tel: 06-30978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Pesti úton, mindenhez közel, parka nézõ, Ki fekvésû, 4. emeleti, 45 m2-es, 1+1 félszobás, redõnyös, jó állapotú öröklakás. A szobák parkettásak, a többi helyiség járólapos. A lakáshoz 4 m2es tároló tartozik. Irányár: 8,5 M Ft. Tel: 06-70382-6491, 06-30-978-1144
XVII. Földmûves utcában, a központhoz közel, de
csendes parkos környezetben, 58 m2-es, 1+2 félszobás, étkezõs, földszinti, jó állapotban lévõ
öröklakás eladó. A lakáshoz tartozik 20 m2-es
pince. Ár: 10.5 Millió Ft. Tel: 06-70-382-6491, 0630-978-1144
XVII. Akácvirág utcában, négyemeletes házban,
másfél szobás, felújított öröklakás eladó. Csendes
környék, közel a központhoz eladó. Irányár: 8,2 M
Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Kaszáló lakótelepen 49 m2-es, felújított 2
szobás öröklakás. Beépített konyhabútorral,
diagonálba lerakott járólappal. Ár: 8,3 M Ft. Tel:
06-30-978-1144, 06-20-388-7217

XVII. Keresztúr központnál jó állapotú 53 m2 1+2
félszobás, nagykonyhás, erkélyes öröklakás. Járólapos helyiségek, parkettás és padlószõnyeges
szobák. Irányár: 8,3 M Ft. Tel: 06-30-978-1144,
06-20-388-7217
XVII. Újlak utcában négyemeletes társasházban
az 1. emeleten 55 m2 1+2 félszobás, étkezõs, erkélyes öröklakás eladó. Ár: 9,3 M Ft. Tel: 06-30978-1144, 06-20-388-7217
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. Ár: 9,9 M
Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-70-382-6491
XVII. Színes házak 3. emeletén 40 m2 1,5 szobás,
erkélyes, jó állapotú öröklakás eladó. Ár: 9,3 M Ft.
Tel: 06-30-978-1144, 06-70-382-6491
XVII. Kaszáló utcai lakótelepen négyemeletes ház
2. emeletén 54 m2-es, 2 szobás, étkezõs, erkélyes, átlagos állapotban lévõ öröklakás eladó.
Irányár: 9,5 M Ft. Tel: 06-20-388-7217, 06-30978-1144
XVII. Kis utcában, négyemeletes panelház 3.
emeletén 73 m2-es, 3 nagyszobás, étkezõs, erkélyes, erõsen felújítandó öröklakás eladó. Másfél
szobás rákoskeresztúri panellakás beszámításával, cseréjével is! Irányár: 10 M Ft. Tel: 06-30978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Újlak utcában 73 m2 1+3 félszobás, étkezõs, gardróbos, erkélyes öröklakás. Kellemes kilátással, keleti-nyugati fekvésû, világos, parkettás
és járólapos lakás azonnal költözhetõen. Ár: 10,5
M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Gyökér utcában négyemeletes ház 2. emeletén parkos környezetben új mûanyag nyílászárós 59 m2 1+2 félszobás, járólapos, parkettás
öröklakás. Beépített konyhabútor, beép. gardrób.
Irányár: 10,9 Millió Ft. Tel: 06-30-978-1144, 0620-388-7217
XVII. Színes házak 1. emeletén 57 m2 2 szoba, étkezõs, erkélyes öröklakás eladó. Irányár: 11,2 M
Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Színes házakban 66 m2-es, 2+1 félszobás,
nagykonyhás, nyugati fekvésû, jó állapotú öröklakás. A szobák laminált parkettásak, pvc padlós
helyiségek. A háznak saját hõközpontja van. A lakáshoz tartozó tetõtér területe beépíthetõ. Irányár:
11,9 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Akácvirág utcai „Teraszos Házakban”, csendes parkra nézõ, elsõ emeleti 63 m2-es, 1+2 fél
szobás öröklakás, 15 m2-es beépített, hangulatos
terasszal, pincével, szárító helyiséggel. Mindenütt
új mûanyag-alu ablakok, biztonsági bejárati ajtó,
új radiátorok. Házközponti fûtéssel. Ár: 12,9 M Ft.
Tel: 06-20-388-7217, 06-70-382-6491
XVII. Rákosligeten, két lakásos társasház alsó
szintje, 73 m2-es, 2 szobás, teraszos öröklakás,
190 m2 kertkapcsolattal. Az aljzatok parkettásak,
járólaposak és pvc padlósak. Konvektoros egyedi
fûtéssel, a lakáshoz tartozó 14 m2 tárolóval. Jó
közlekedéssel. Irányár: 15,5 M Ft. Tel: 06-70-3826491, 06-30-978-1144
XVII. Rákoshegyen, csendes mellékutcában 1970ben épült, jó állapotban lévõ, 73 m2-es, ikerház,
szeparált kerttel, külön bejárattal, 2 szoba, étkezõkonyha, kamra, fürdõszoba. Gázkonvektoros fûtés
+ cserépkályha. Betontálcás födém, beépíthetõ tetõtér, melléképület, 149 nöl telekkel. Irányár: 19,5
M Ft. Tel: 06-20-388-7217, 06-30-978-1144
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

Hírhozó
XVII. Rákoskerten 2008-ban épült 90 m2-es nappali + 3 szobás, igényes, szép ikerház fél, 20 m2-es
fûtött garázzsal, 270 m2-es kerttel, cirkófûtéssel.
Ár: 22,5 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-3887217
XVII. Rákoskerten újépítésû 85 m2-es, nappali +
2 vagy 3 hálószobás (igény szerint) saját kerttel,
külön bejárattal, garázzsal, választható burkolatokkal, õszi átadással, kulcsrakészen 22,5 M Ft.
Tel: 06-20-388-7217, 06-30-978-1144
XVII. Rákosligeten, csendes mellékutcában, 150
nöl telken 90 m2-es, 3 szobás családi ház, garázszsal, nyári konyhával, pincével, vegyes tüzelésû
kazánnal. Ár: 25 M Ft. Tel: 06-70-382-6491, 0630-978-1144
XIV. Zuglóban, (Bosnyáktól 2 percre) teljesen felújított, klímás, riasztóval szerelt, utcafronti 20 m2es üzlethelyiség/iroda, teakonyhával, wc-vel, kézmosóval, nagy üvegportállal. Jelenleg irodaként
mûködik. Tulajdonjog eladó. Galériázható is. Ár:
5,9 M Ft. Esetleg gépkocsit beszámítok. Tel: 0620-388-7217
HAPPY HOUSE Ingatlaniroda széles ügyfélköre
részére keres XVII. kerületi ingatlanokat. 2,5 %
sikerdíjért vállaljuk a közvetítést. XVII. Pesti út
128. Tel: 06-20-388-7217, 06-30-978-1144.
Fényképes ajánlataink: www.hhingatlan.hu
XVII. KERÜLETBEN tulajdonostól eladó 2+2 félszobás, 73 m2-es, felújított, kéterkélyes, szélsõ lakás a 3. emeleten. Iár: 13 M Ft. Tel: 257-1403 és
06-20-916-1320
KISPESTEN 7,9 M Ft-os irányáron sürgõsen eladó
metró közeli, 53 m2-es, 2 szoba hallos, erkélyes,
4. emeleti öröklakás liftes házban. Tel: 06-303984-820

OKTATÁS
FIATAL TÖRTÉNELEMTANÁR TÖBBÉVES
TANÍTÁSI TAPASZTALATTAL KORREPETÁLÁST, FELVÉTELIRE ÉS PÓTVIZSGÁRA
FELKÉSZÍTÉST VÁLLAL AZ ELÁGAZÁS KÖZELÉBEN. TEL: 06-20-982-4356
ÚSZÁSOKTATÁS AZOKNAK, AKIK MÉG NEM
TUDNAK ÚSZNI. JELENTKEZÉS 5-50 ÉVES
KORIG. TEL: 06-30-319-2614
MATEK-, ANGOL-, INFORMATIKATANÍTÁS, korrepetálás, felkészítés, fordítás középiskolai tanárnál és szakfordítónál. Tel: 06-20-463-4728
ANGOLTANÍTÁS felnõtteknek, gyerekeknek a
HOME-Center mögött. Tel: 06-30-9141-720
FEJLESZTÉS 3-7 éveseknek! Tanulási gondok
megelõzése, képességek célirányos fejlesztése,
magatartási gondok megoldása hatékony, de játékos módszerekkel. Tel: 06-70-568-4559
EGYETEMISTA lány korrepetálást, pótvizsgára felkészítést vállal középiskolásoknak matematikából
és fizikából, általános iskolásoknak minden tantárgyból. Tel: 06-30-471-3424
FIATAL tanárnõ irodalomból, nyelvtanból és történelembõl korrepetálást, felkészítést vállal. Tel: 0620-461-24-34
VÁLASSZ: ÚSZÁS (5-14 ÉVESEK), LÖVÉSZET (12-18 ÉVESEK), LOVAGLÁS (10
ÉVESTÕL, FELNÕTTEK IS JELENTKEZHETNEK). ÚSZNI TUDÁS NEM FELTÉTEL. SZABADIDÕ- VAGY VERSENYSPORTKÉNT.
TEL: 06-30-319-2614
ANGOL-NÉMET OKTATÁS, nyelvvizsgára- és
érettségire felkészítés Rákoskeresztúron. Tel:
256-2390
ANGOL, FRANCIA, OROSZ nyelvbõl tanítás, korrepetálás minden korosztály számára. Érettségire,
felvételire, különbözõ nyelvvizsgákra felkészítés
általános és szakmai (gazdasági és külkereskedelmi) nyelvbõl. Tel: 06-30-593-8004
ANGOL nyelvtanár vállal nyelvoktatást, korrepetálást. Házhoz is megyek. Tel: 06-70-509-5353

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 SZEPTEMBER 10-ÉN JELENIK MEG.
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SZABADIDÕ

Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Megfejtéseiket nyílt postai
levelezõlapon várjuk szerkesztõségünk címére: 1173 Pesti út
167. Beküldési határidõ: szeptember 7. 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

Minden reggel interaktív
élõ mûsor 7-9 óra között,
minden nap 17 órától MOZAIK címû
közéleti magazin.
Hetente új rovatok a nap 24 órájában,
az FM 96,8-on
A szerkesztõség telefonszáma: 25-40-960 E-mail: info@rakosmenteradio.hu

lapszámunkban közöljük, nyereményüket telefonon (telefonszám: 257-9589) történõ egyeztetés után szerkesztõségünkben vehetik át. Elõzõ számunk rejtvényének helyes megfejtései: Oláh
Szilveszter, Kõfaragó. Nyertes olvasóink: Molnár Mónika, 1173
Pesti út; Kertész Tiborné, 1172 Dallamos utca; Mohácsi Katalin, 1171
Rovátka utca. Gratulálunk!

Nyári fogászati kedvezmény!
15% engedmény porcelán leplezésû koronákra.
A kedvezmény június 15-tõl augusztus 31-ig tart.
(Az engedmény, a „Mosolykártya” kedvezménnyel
nem vonható össze.)

 257-8069; 1172 Bp. Piski u. 17.; www. fitdent. hu
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Hírhozó

