
AA    XXVV II II ..     kkee rrüü ll ee tt     öö nnkkoorrmmáánnyy zz aa tt áánnaakk     ll aa pp jj aa XXXX..     éévv ffoo ll yyaamm    22..    sszzáámm

2010. február 4.

hirhozo@t-online.hu

Interjú dr. Bényi Zsolt képviselõvel 6
Ismét milliók akadálymentesítésre 7
Iskolakóstolók 13-14.

Indonézia üzenete 19
Karafiáth Orsolya volt a vendég 19
Mesék a régi Keresztúrról 20

Jótékonysági borkóstoló 21
Búcsú a Szent Pál-templomban 23
Rászorulókon segített az alpolgármester 28

A J Á N L J U K  *  A J Á N L J U K  *  A J Á N L J U K

Terítéken a reptéri zaj
Kérdések válasz nélkül

KILI TAMÁS

A Nemzeti Közleke-
dési Hatóság

(NKH) Légiközleke-
dési igazgatósága tör-
vényben elõírt kötele-
zettsége szerint köz-
meghallgatást tartott a
Budapest Ferihegy
Nemzetközi Repülõtér

zajgátló védõövezeté-
nek kijelölésével kap-
csolatban a XVIII. kerü-
leti Rózsa Mûvelõdési
Házban január 29-én. A
reptéri zaj által sújtott
településekrõl érkezõ
lakók – köztük Riz Le-
vente polgármester –
kérdéseit Becske Lóránd,
a Nemzeti Közlekedési

Hatóság igazgatóhe-
lyettese és jogászcsapa-
ta, Bite Pál, a Vibro-
comp. Kft. ügyvezetõ
igazgatója és Szarvas
Gábor, a Budapest
Airport Környezetvé-
delmi és Munkabizton-
sági igazgatója igyeke-
zett megválaszolni. 

Folytatás a 9. oldalon >

Hóeltakarítás saját erõbõl
Az önkormányzat hat hókotrót bérelt a kerület mellékútvonalainak megtisztítására

Hat hókotrót bérelt Rá-
kosmente Önkormány-
zata, hogy a XVII. kerü-
leti mellékútvonalakat
megtisztítsa a hóaka-
dályoktól. Az önkor-
mányzat saját költségé-
re biztosítja a közszol-
gáltatást a városrészben
élõk téli közlekedésé-
nek megkönnyítésére.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Budapesten, így Rá-
kosmentén az el-

múlt egy héten több,
mint 20 centiméter hó
esett. A Fõvárosi Köz-
terület-fenntartó Zrt.

megkezdte ugyan a
hóeltakarítási munká-

latokat, ám tevékenysé-
gük eddig csak a fõút-

vonalakra korlátozó-
dott. Riz Levente polgár-

mester javaslatára a
XVII. kerület úgy dön-
tött, hogy az alig-alig
járható mellékutcák
kapcsán nem várnak
tovább az FKF Zrt.-re:
az önkormányzat hat
hókotrót bérelt a mel-
lékútvonalak megtisztí-
tása érdekében. A
munkagépek hétfõ haj-
naltól járják Rákos-
mente utcáit. Ennek kö-
szönhetõen az utak egy
része már a reggeli
munkakezdés idejére
akadálymentessé vált.
A hókotrók a követke-
zõ napokban is folytat-
ják a hóeltakarítást.

I N D U L  A  V Á R O S K Ö Z P O N T  F E L Ú J Í T Á S A ! Tájékoztató 
a 7. oldalon 

A magyar kultúra napjára több programmal emlékeztek a
kerületben. Rákoshegyen Kiss György szobrászmûvész
vehetett át elismerést. Bõvebben a 16–18. oldalon
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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: 253-
3306, 253-3398.

Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: február 15. Elõzetes beje-
lentkezés: 257-5054. 

Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – február 15. Bejelentkezni
az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás
– Fidesz – március 1. Bejelentkezni az ügyfélszolgá-
lati irodában lehet.

Tanácsnokok
Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén
18–19 óra között a Rákoscsabai Közösségi Ház-
ban. * Nagy Anikó – Fidesz, szociális tanácsnok –
elõzetes egyeztetés a 06-20-225-5396-os telefon-
számon * Fejér Gyula – Fidesz, mûszaki tanács-
nok – bejelentkezni a 258-3394-es telefonszámon
lehet.
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KILI TAMÁS

Rákosmente képvise-
lõ-testülete január

21-i ülésén Riz Levente
polgármester tájékozta-
tójában egy tavaly õsszel
elkezdõdött jelenségrõl
beszélt. Kiveszõben van
a politikai szereplõk kö-
zött az a norma, az az
együttmûködés, amely -
legalább helyi szinten -
korábban még jellemzõ
volt. Olyan stílus vette
kezdetét itt Rákosmen-
tén is, amely nagyon
rossz irányba viszi a he-
lyi közéletet. A polgár-
mester példaként emlí-
tette Szabó Zoltán szocia-
lista országgyûlési kép-
viselõ vádaskodásait, aki
két ízben is megszólalt
XVII. kerületi ügyekben.
Riz Levente kifejtette,
hogy igazi gyurcsányi,
hazug állításokkal van
dolgunk, majd hozzátet-
te, hogy 2008 õszén
Morauszky András
(MSZP) rendõrségi felje-
lentést is tett a Rákos-
mente Kft. ügyében. A
rendõrség egy éven ke-
resztül vizsgálódott a
cég körül, de semmilyen
törvénybe ütközõt nem
találtak, nemrég lezárták
a nyomozást. Az ezzel
kapcsolatos határozat
megállapította, hogy „a
kft. mûködése során a
gazdasági társaság dön-
téshozói a vagyonkeze-
lõi kötelezettségeiknek
eleget tettek. Az adott

pénzügyi és gazdasági
környezetben a lehetõsé-
geikhez mérten megfele-
lõen gazdálkodtak, és
mûködtették a céget. Az
a körülmény, hogy a kft.
a vezetés pozitív szándé-
kú intézkedései ellenére
is veszteséges volt, ön-
magában nem elegendõ
a hûtlen kezelés, vagy
más bûncselekmény
megállapítására.” Riz
Levente bejelentette,

hogy ezek után ameny-
nyiben bárki közpénzek
elszivárgásáról beszél a
cég kapcsán, súlyos kár-
térítési perre számíthat,
„amely révén ismét lehe-
tõség nyílik támogatni
Rákosmente rászoruló
családjait.” 

Szabó képviselõ úr ta-
valy decemberben meg-
szólalt a kerületi közét-
keztetés ügyében is, az
ott megfogalmazott állí-
tásainak sem volt sem-

milyen valóságalapja, és
összegszerûen is hatal-
masat csúsztatott. Szabó
úr ellen mindkét ügy
kapcsán feljelentést tesz-
nek – tette hozzá a pol-
gármester, majd folytat-
ta azzal, hogy úgy tûnik,
nem csak az MSZP poli-
tikusai haladnak a gyur-
csányi úton, a Rákos-
menti Jobbik is erre az
útra lépett. Riz Levente
emlékeztetett a tavaly

decemberi testületi ülés-
re, ahol Lázár Attila Job-
bikba átigazolt képviselõ
bûncselekménnyel, hi-
vatali visszaéléssel vá-
dolta meg az önkor-
mányzatot és a polgár-
mestert. Riz Levente az
alaptalan rágalmazás
miatt büntetõfeljelentést
tett Lázár Attila ellen a
Budapesti Nyomozó
Ügyészségen. Zárszavá-
ban a polgármester arra
kérte a képviselõket és a

pártokat, hogy a követ-
kezõ hónapokban, a
kampány során a vitát
tisztességesen folytassák
le. Tiszteljék az ellenfele-
iket, az igazságot, és ne
lépjék át az etikai, erköl-
csi normákat.

Napirend elõtt Koszo-
rúsné Tóth Katalin (füg-
getlen) arról számolt be,
hogy választási körzeté-
ben többen érdeklõdtek
nála, hol húzódik majd a

külsõ kerületi körút ter-
vezett nyomvonala. Bi-
zonyos információk sze-
rint a körút nyomvonala
áthaladna a telep szom-
szédságában elterülõ
kiserdõn, amelynek
mindkét oldalán amiatt
aggódnak a lakók, hogy
vége a környék békés
nyugalmának, ha a terv
ebben a formájában
megvalósul – mondta a
képviselõ asszony. Riz
Levente válaszában

hangsúlyozta, hogy fõ-
városi képviselõként
személy szerint semmi
olyan elõterjesztést nem
támogat, ami a külsõ ke-
rületi körúttal bármine-
mû hátrányt okozna a
Rákosmentén élõk szá-
mára. Sõt. A Fõvárosi
Közgyûlés 2007-ben tár-
gyalta a külsõ kerületi
körút tervezett nyomvo-
naláról szóló elõterjesz-
tést, amely az itt élõk
számára hátrányos vo-
nalvezetést tartalmazott.
Riz Levente beszámolt
arról, hogy egyéni mó-
dosító indítványt nyúj-
tott be a XVII. kerületi
szakasz törlésére, majd a
két kerületi szocialista
képviselõt, Devánszkiné
Molnár Katalint és Gy.
Német Erzsébetet is sike-
rült meggyõzni, így kö-
zös módosító indítványt
nyújtottak be arra vonat-
kozóan, hogy a Csévézõ
út - Pesti út közötti sza-
kaszt töröljék az elõter-
jesztésbõl. Ezt a Fõvárosi
Közgyûlés akkor elfo-
gadta, így jelen pillanat-
ban a külsõ kerületi kör-
útnak XVII. kerületi
nyomvonala nem léte-
zik. Az azóta tartó
egyeztetéseken Rákos-
mente Önkormányzata
azt kívánja elérni, hogy a
nyomvonalat a kerüle-
ten kívül vezessék, az ne
érintse sem a Helikopter
lakóparkot, sem Akadé-
mia-újtelepet.

Lázár Attila felszólalá-

EU-pályázat iskolák felújítására
Offshore-vita a testületben
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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 – független, EUB-elnök – megbe-
szélés szerint a Polgármesteri Hivatalban (06-20-
9509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap
utolsó csütörtökén  17–18 óra, Rákoshegyi Közössé-
gi Ház.

Csorba Béla – KDNP, VFB-elnök – elõzetes telefo-
nos 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,

ÜEB-elnök – egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (kép-
viselõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó
csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi
Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP, 12. evk., SZLB-elnök –
minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a Rá-
koscsabai Közösségi Házban.
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütör-
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sában arra kért magyará-
zatot a polgármestertõl,
hogyan sikerült a hivata-
li készülékén a 2008-as
év két hónapjában kiug-
róan magas, többszázez-
res mobilszámlát produ-
kálnia? Riz Levente vála-
szában elmondta, hogy
egyszer valóban 400 ezer
forintos számlát kapott a
szolgáltatótól, de azt
megreklamálták, mert
egyszerûen képtelenség,
hogy egyetlen telefonnal
ekkora forgalmat bonyo-
lított volna. A szolgálta-
tó késõbb elismerte a hi-
bát és jóváírta a számlát -
tette hozzá Fohsz Tivadar
alpolgármester.

Riz Levente arról is be-
szélt: a testület tagjai pu-
ritán polgármesterként
ismerhetik, nincsenek
extra igényei, egy ötéves
hivatali Skodát használ,
nincs sofõrje, és a rend-
szerváltozás óta az
egyetlen XVII. kerületi
városvezetõ, aki lemon-
dott a polgármesteri ju-
talomról. 

Ezt a gondolatot foly-
tatta Csorba Béla (KDNP)
is, aki hangsúlyozta,
hogy nem tiszte a pol-
gármester védelmére
kelni, de azzal, hogy Riz
Levente lemondott a ju-
talmáról, legalább 16
millió forinttal keveseb-
be kerül, mint bármelyik
elõdje. A tényszerûség-
hez az is hozzátartozik -
tette hozzá a frakcióve-
zetõ, hogy az 1998-tól
2006-ig terjedõ két cik-
lusban a korábbi MSZP-
SZDSZ-es polgármeste-
rek és alpolgármesterek
mintegy 95 millió forint
jutalmat vettek fel az

adófizetõk kontójára.
Panamai offshore cég

Rákoscsabán? címmel
Hatvani Zoltán (Fidesz)
kért szót napirend elõtt.
Utalt a képviselõ-testület
decemberi ülésére, ahol
eddig soha nem tapasz-
talt durva stílusban zaj-
lott a munka. A vita so-
rán, valamint a korábbi

lakossági fórumokon az
Itthon Rákosmentén
Egyesület képviselõi Ko-
vács István frakcióvezetõ-
vel az élen azzal az in-
dokkal is ellenezték a
Kucorgó téri fejlesztést,
hogy a munkákat szerin-
tük egy részben offshore
tulajdonú cég végezné.
Ez év januárjában megje-
lent egy internetes oldal,
amiben egy bizonyos
Kovács „nem fizetek”
Istvánról és cégeirõl le-
het olvasni. Az informá-
cióforrást nem tartotta
teljesen hitelesnek - foly-
tatta Hatvani Zoltán, hi-
szen ez a lejáratás eszkö-
ze is lehet, ezért maga
próbált meggyõzõdni a
hír igazságtartalmáról.
Az egyik közösségi por-
tálon Kovács István
adatlapján az olvasható,
hogy munkahelye a Pet

Complex Kft., az Igaz-
ságügyi és Rendészeti
Minisztérium által köz-
zétett nyilvános cégada-
tok szerint a XVII. kerü-
leti székhelyû kft. ügy-
vezetõje Kovács István.
A tagok Kovács István,
valamint többségi szava-
zati aránnyal a Minestro-
ne Kereskedelmi és Ven-

déglátóipari Kft. A Mi-
nestrone Kft. 1/1 tulaj-
donosa a Gerlando In-
vestment Corporation,
címe: Panama City, pa-
namai székhellyel, és a
nyilvántartási hatóság is
panamai illetõségû. Ez
tehát egy offshore cég -
tette hozzá Hatvani Zol-
tán, majd leszögezte,
hogy ismeretei szerint
ma még nem törvényte-
len offshore cégek bevo-
násával elkerülni a helyi
adóztatást, de nem sze-
rencsés ez egy közsze-
replõ esetében, fõleg ak-
kor, ha õ az egyik valót-
lanul offshorozó - talán
csak a hangulatkeltés
okán - a Kucorgó téri ke-
reskedelmi és szolgálta-
tó központ építésének
vitája kapcsán. Végeze-
tül felkérte Kovács Ist-
vánt - annak érdekében,

hogy a jövõben a közbe-
szédben ne Offshore Rá-
kosmentén Egyesület-
nek hívják szervezetét -
adjon megnyugtató ma-
gyarázatot a felvázolt
gyanús hátterû cégekkel
kapcsolatban. Kovács
István azzal védekezett,
hogy bár õ a Pet Comp-
lex Kft. ügyvezetõje, sza-

vazati aránya kevesebb,
mint 50 százalék, így ke-
vés ráhatása volt arra,
hogy a korábban ma-
gyar tulajdonú cég több-
ségi tulajdonosa egy
olyan vállalatnak adta el
a tulajdoni hányadát,
amely Panamában van
bejegyezve. Felhívta a fi-
gyelmet, hogy a Pet
Complex Kft. Magyaror-
szágon van bejegyezve,
a magyar pénzügyi sza-
bályok értelmében itt
tesz eleget adózási köte-
lezettségeinek is. Véle-
ménye szerint az emlí-
tett honlap hazugságok-
kal, csúsztatásokkal ter-
hes, ezért a rendõrségen
tesz feljelentést, és az
egyesület is jogi úton fog
igazának érvényt szerez-
ni - mondta Kovács Ist-
ván.

Ruthner György

(MSZP) arról tájékoztat-
ta a képviselõket, hogy
az önkormányzat hon-
lapján a 2009. júniusi tes-
tületi ülésrõl készült
jegyzõkönyv az utolsó
ilyen jellegû elérhetõ do-
kumentum. Azt kérdez-
te a polgármestertõl, ki a
felelõs azért, hogy a tes-
tületi ülések szakmai vi-
tái, a képviselõk hozzá-
szólásai nem kerültek
nyilvánosságra immár
217 napja, és mi az oka a
késlekedésnek? Riz Le-
vente válaszában hang-
súlyozta, hogy októberig
hiánytalanul megtalál-
ható minden jegyzõ-
könyv a szerveren, a ta-
valy novemberi, decem-
beri anyag viszont még
nem került hozzá alá-
írásra. 

Napirend elõtt Kovács
István kijelentette, hogy
csatlakozik Riz Levente
gondolataihoz, amelyek
a választási kampány
tisztaságára hívta fel a
politikai résztvevõk fi-
gyelmét. Ugyanakkor
felkérte a polgármestert,
hogy a Fidesz háza táján
is tartassa be a már emlí-
tett normákat. A Fidesz
nevében Riz Levente
megerõsítette, hogy tisz-
tességes és etikus kam-
pányt szeretnének foly-
tatni Rákosmentén
mindkét választáson.
Ugyanakkor emlékeztet-
te képviselõ urat, hogy
az Itthon Rákosmentén
Egyesület tisztességtelen
eszközökkel kampány-
olt a Kucorgó téri beru-
házás ellen, amikor be-
teg gyermekekkel rio-
gatta az embereket. Fo-
lyamatosan offshoroz-

Kovács István Hatvani Zoltán Ruthner György
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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 Mû-
velõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a
Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon törté-
nõ bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán
(mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30-
944-0203.

Dr. Hoffmann Attila – MSZP, PB-elnök – a hónap 4.
csütörtökén 17-19 óráig a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Horváth Tamás – Fidesz, 15. evk. – 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. – minden hó 4. hétfõjén
17-19-ig az MSZP-irodában, a Kaszáló u. 45. sz.
alatt.

Koszorúsné Tóth Katalin – független, 1. evk. – hó-
nap 1. hétfõjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
Lázár Attila – Jobbik – hónap 1. hétfõje 17-18 óra,
Jobbik-irodában, Pesti út 60.
Dr. Morauszky András – MSZP, 2. evk. – a hónap 1.
keddjén 17-18 óráig a Csillagszem Óvodában (Újlak u.
114.).
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tak, és most „ez a fagyi
visszanyalt”.

Fenke Ferenc (KDNP)
egy svájci pszichiáter
gondolatait idézte,
amely igen ráillik a már
korábban is említett de-
cember 17-i testületi ülés
munkájára. Vannak kép-
viselõtársaink, akik az
ülésen a köz szolgálatát
végképp és visszavon-
hatatlanul összetévesz-
tették az önmegvalósí-
tással. Õk úgy vélik he-
lyesen szolgálni a közt,
hogy közben korábbi,
megtagadott énjükkel
folyamatosan harcban
állnak. Úgy vélik szol-
gálni a közt, hogy vala-
mikori pártjukat - koráb-
ban vállalt énjüket - hab-
zó szájjal támadják, és
sajtójukat is csatasorba
állítva nyíltan pocskon-
diázzák. 

Ez egy téves eszme-
rendszer téves kiindulá-
si pontja, mert ezek a
képviselõk, azt gondol-
ják, hogy a közt szolgál-
ják, holott közönségük-
kel, sajtójukkal egyetem-
ben az önkormányzati-
ságot járatják le. Végeze-
tül Fenke Ferenc arra
kérte az érintett képvise-
lõket, hogy a továbbiak-
ban ezt ne tegyék. 

Rátérve a rendes napi-
rendi pontok tárgyalásá-
ra Horváth Tamás alpol-
gármester a Diadal Úti
Általános Iskola, vala-
mint az Újlak utcai álta-
lános iskola felújítását
célzó elõterjesztés elõz-
ményeit ismertette. Rá-
kosmente Önkormány-
zata intézményhálózatá-
nak épületállománya je-
lentõs részben rossz, pa-

zarló energetikai rend-
szer szerint mûködik,
korszerûsítésre szorul.
Elsõ helyen a két iskola
korszerûsítését kívánták
elvégeztetni. Ennek ér-
dekében a testület kon-
zorcium létrehozásáról

döntött, azonban a beru-
házásra 2009-ben nem
került sor, mivel a teljes
finanszírozásra saját
költségvetésbõl nem volt
lehetõség. A képviselõ-
testület tavaly nyáron a
konzorciumot megszün-
tette, és nyílt közbeszer-
zési eljárás kiírásáról
döntött a beruházás fi-
nanszírozására. A 2009.
év gazdasági válsága mi-
att a vállalkozók nem
jutnak banki hitelekhez,
továbbá ezen harmadik
feles finanszírozású pá-
lyázat támogatása meg-
lehetõsen alacsony, ezért
a közbeszerzés kiírására
nem került sor - mondta
az alpolgármester. A
most benyújtott elõter-
jesztésnek megfelelõen a
testület egyhangúlag
úgy döntött, hogy pályá-
zatot nyújt be a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség
által meghirdetett Kör-
nyezet és Energia Opera-

tív Program - Épület-
energetikai fejlesztések
és közvilágítás korszerû-
sítése címû KEOP pályá-
zati konstrukcióra a Dia-
dal, valamint az Újlak
utcai általános iskola
összesen 792 366 250 fo-

rint összköltségû korsze-
rûsítésére. A határozat
értelmében a testület elõ-
zetes kötelezettséget vál-
lal arra, hogy a pályázat-
hoz 127 millió önrészt,
valamint a pályázat tel-
jes megpályázott támo-
gatási összegének elnye-
rése esetén a pályázaton
kívüli munkák elvégzé-
sére 278 millió forintot
biztosít az önkormány-
zat 2010. évi költségve-
tésében. A beruházás so-
rán mindkét iskolánál a
nyílászárók cseréje, a
homlokzati falak utóla-
gos hõszigetelése, tetõ-
szigetelés és az épületgé-
pészet korszerûsítése
szerepel a tervezetben.

A továbbiakban egy
törvényváltozás követ-
kezményeként a testület-
nek döntést kellett hoz-
nia a Rákosmente Kft.
felügyelõ-bizottsága lét-
számának ötrõl három
fõre való csökkentésérõl,

továbbá a vezetõ tiszt-
ségviselõkre, felügyelõ-
bizottsági tagokra, vala-
mint a munkavállalókra
vonatkozóan elõírt java-
dalmazási szabályzat
megalkotásáról. Az ötfõs
felügyelõ-bizottságban
eddig három fõt a kor-
mánytöbbség, két fõt az
ellenzék delegált. A tes-
tület úgy döntött, hogy
mindkét oldalról egy-
egy tagot visszahív,
majd nagy többséggel el-
fogadták a javadalmazá-
si szabályzatot is.

Szülõi kezdeményezés
nyomán õsszel német-
magyar kétnyelvû neve-
lés-oktatás indul a Csil-
lagszem Óvodában - er-
rõl hozott elvi döntést a
testület tavaly decem-
berben. Kissné Gyenei
Edit óvodavezetõre há-
rult a feladat, hogy szak-
mai állásfoglalást nyújt-
son be, miután az elvi
döntést véleményeztette
a Csillagszem Óvoda al-
kalmazotti közösségé-
vel, a szülõi közösséggel,
valamint a XVII. kerületi
Német Kisebbségi Ön-
kormányzattal. A testü-
let most véglegesítette
elvi döntését, kötelezett-
séget vállalt arra, hogy
az önkormányzat min-
denkori éves költségve-
tésében biztosítja a né-
met nemzetiségi csoport
mûködéséhez szükséges
személyi és tárgyi felté-
telek költségfedezetét,
két fõ német nemzetiségi
óvodapedagógusi állás-
helyet biztosít, továbbá
az intézmény óvodape-
dagógusi álláshelyeit
2010. augusztus 1-tõl két
státusszal csökkenti. A

Csillagszem Óvoda né-
met nemzetiségi cso-
portjának egyszeri, in-
duló felszerelése költsé-
geire az önkormányzat
2010. évi költségvetés-
ében az oktatási céltarta-
lék elõirányzaton belül 1
millió forintot különít el.
A vita során Dunai Móni-
ka (Fidesz) frakcióvezetõ
tájékoztatásul elmondta,
hogy az önkormányzat
gondoskodni kívánt ar-
ról a két fõrõl, akiknek
megszûnt a státusza a
Csillagszem óvodában.
A két óvónõ áthelyezés-
sel szeptembertõl a Rá-
koscsaba utcai új önkor-
mányzati óvodában
folytathatja munkáját.

Utolsó napirendi
pontként a testület elfo-
gadta az Állami Számve-
võszék (ÁSZ) 2009. évi
átfogó ellenõrzésérõl ké-
szült tájékoztatót. Az
ÁSZ az önkormányzat
2006-2008. évi és a 2009.
év I. negyedévi gazdál-
kodását vizsgálta. Riz
Levente kiemelte, pozi-
tív tendenciát mutat,
hogy az ÁSZ-jelentésben
megfogalmazott hiá-
nyosságok, észrevételek
száma érdemben csök-
kent a 2006. évi átfogó
vizsgálathoz képest.
Mindez a korábbi idõ-
szakhoz és más buda-
pesti kerületekhez viszo-
nyítva kedvezõbb képet
ad az önkormányzat
gazdálkodásáról, mûkö-
désérõl. Jelezte, hogy a
feltárt hiányosságokat
kijavítják, ennek érdeké-
ben intézkedési tervet
készítenek. A testület
minõsített többséggel fo-
gadta el a beszámolót.

Fenke Ferenc Horváth Tamás
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Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – Minden hónap negyedik
hétfõjén 17-18 óráig a Családi és Társadalmi Rendez-
vények Házában, Csabai út 20. Lehetséges más idõ-
pontokban is elõzetes bejelentkezés alapján. Tel: 06-
20-225-5396.
Oláh László – SZDSZ, – egyeztetés után, tel: 06-
20-392-2293, helyszín: Polgármesteri Hivatal.
Papp Péter Pálné – független – a hónap 3. szerdáján
18-19-ig a Rákoscsabai Közösségi Házban.

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

csütörtökén 18–19 óráig a Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Házban.
Ruthner György – MSZP, 4. evk., KVB-elnök – a hó-
nap 1. hétfõjén 18-19-ig a Kõrösi Csoma Általános
Iskola és Gimnáziumban (Akácvirág u. 49.).
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. csü-
törtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.

F O G A D Ó Ó R Á K *  F O G A D Ó Ó R Á K *  F O G A D Ó Ó R Á K

Jobbik kampánynyitó Rákosmentén
KILI TAMÁS

A Jobbik Magyaror-
szágért Mozga-

lom XVII. kerületi szer-
vezete a Pesti úti kam-
pányirodájában tartotta
meg sajtótájékoztatóval
egybekötött kampány-
nyitóját január 19-én. A
rendezvényen bemu-
tatkozott Szilágyi
György, a Jobbik kerüle-
ti országgyûlési képvi-
selõjelöltje, aki ismer-
tette a mozgalom or-
szágos választási prog-
ramját. 

Elmondta, hogy ab-
ban nem csupán erre a
ciklusra fogalmazták
meg elképzeléseiket. Ez
a program hosszú távra
meghatározza a Jobbik
politizálását, és ameny-
nyiben bizalmat kap-
nak a választóktól, egy-

ben hosszú távon meg
fogja határozni a cse-
lekvés irányát is. Azt a
célt tûzték ki, megnyer-
jék az országgyûlési
választásokat. Radiká-
lis változásokra lenne
szükség, mert rettentõ
nehéz helyzetben van
az ország, nincs olyan
terület, ahol normáli-
san mûködne. Szilágyi
György kiemelte, hogy
megkülönböztetett fi-
gyelmet fordítanak
majd az elszámoltatás-
ra, felül fogják vizsgál-
ni a privatizációs szer-
zõdéseket. Amennyi-
ben lehetõségük lesz rá,
a jó erkölcsbe ütközõ
privatizációs szerzõdé-
seket jogi úton meg
fogják támadni, hiszen
az állami vagyon nagy
részét a rendszerváltás
környékén áron alul ki-

árusították. A választá-
si esélyeket latolgatva
kifejtette, hogy meg-
gyõzõdése szerint an-
nak kimenetele a Fi-
desz és Jobbik között
fog eldõlni. 

Arra a kérdésre,
hogy miként képzelik
el a valószínûleg gyõz-
tes párttal, a Fidesszel
való politizálást az Or-
szággyûlésben, illetve

Rákosmentén, ha kép-
viselõik õsszel bejut-
nak a képviselõ-testü-
letbe Szilágyi György
azt válaszolta, hogy
akárhogyan is alakul a
választások végered-
ménye, sem a Fidesz-
szel, sem más párttal a
Jobbik nem lép koalíci-
óra, ugyanis ennek szá-
mos elõfeltétele van,
ami jelenleg nincs meg.

Nincs közösen elfoga-
dott program és hiány-
zik a bizalom. Ennek
ellenére, ha a kormány-
zó párt a nemzet érde-
keit szolgáló törvényja-
vaslattal áll elõ, a Job-
bik támogatni fogja, a
nemzet érdekeit figyel-
men kívül hagyó politi-
zálást viszont nem fog-
ják támogatni. A kerü-
lettel kapcsolatos ter-
veit ismertetve Szilágyi
György többek között
elmondta, tarthatatlan,
hogy egyedüliként Bu-
dapesten nincs sport-
csarnokunk. Továbbá
szükség lenne egy spe-
ciális sürgõsségi szol-
gálatra két-három ágy-
gyal, ahol a súlyos be-
tegek állapotát stabili-
zálni lehetne, mielõtt
kórházba szállítanák
õket.

Húszéves a Kaszap István Alapítvány
SZAKÁCS ZSUZSA

A huszadik szüle-
tésnapját ünneplõ

Kaszap István Alapít-
vány – 1990 decembe-
rében tizenhat kerületi
polgár alapította, mely-
nek mindenkori célja a
kerületi szegények, el-
esettek, öregek és szoci-
álisan rászoruló embe-
rek támogatása, az ok-
tatás színvonalának és
a vallásos nevelés terje-
désének elõsegítése,
Rákosmente kulturális

és gazdasági felemel-
kedésének segítése,
ösztönözve a helyi pol-
gárokat a közösségi
életre, egymás megis-
merésére, támogatásá-
ra és szükség esetén
megsegítésére – jóté-
konysági báljával meg-
kezdõdött a farsangi
szezon a Vigyázó Sán-
dor Mûvelõdési Ház-
ban január 30-án. 

A gálamûsor még az
utolsó pillanatban is
módosult, mivel sok
mûvész betegség, illet-

ve az egész napos hó-
esés miatt kénytelen
volt lemondani a rész-
vételt. Herencsár Viktó-
ria cimbalommûvész –
aki a napokban vette át
a Magyar Kultúra Lo-
vagja kitüntetést – is a
fellépõk névsorában
szerepelt, de megfázá-
sa miatt leánya, Hor-
váth Anna, valamint
Érsek Lilla hegedûmû-
vészek arattak óriási
sikert.  

A gálamûsort Riz Le-
vente és barátainak

koncertje zárta, akik re-
mekül alkalmazkodva
a színházterem adta le-
hetõségekhez reperto-
árjukat és hangszerei-
ket akusztikus hang-
zásban szólaltatták
meg ezen az estén. Riz
Levente a szintetizátort
zongorára, Takáts Bo-
tond a basszusgitárt
nagybõgõre cserélte,
így téve egyénivé, egy-
ben izgalmassá Carlos
Santana, Sting, vala-
mint a Bergendi együt-
tes egykori nótáit. 

A Kaszap István
Alapítvány emlékér-
met a 2010-es eszten-
dõben Martonosiné
Orosz Márta, a ház
nyugdíjba vonult igaz-
gatóasszonya és az
alapítvány egyik fõ tá-
mogatója, az ötgyer-
mekes házaspár, Tóth
Zoltán és felesége ve-
hette át Tompa Attilá-
nétól, a kuratórium el-
nökétõl, illetve Riz Le-
vente polgármestertõl,
aki egyben az est fõ-
védnöke is volt. 
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SZAKÁCS ZSUZSA

A rendszerváltás után
azonnal bekerült az

önkormányzatba, mint
rákoshegyi képviselõ, az
idén is indul az önkor-
mányzati választásokon?

– Szeretnék. De az én
értékrendem szerint a
választáshoz hozzátar-
tozik a választhatóság.
A Bibliában olvastam:
,,ha jót cselekedtek, az
maradjon titokban, az-
zal ne kérkedjetek, az
maradjon a ti, és akin
segítettetek annak
ügye”. Amikor ez író-
dott, még nem voltak a
mai értelemben vett
politikusok, kampá-
nyok. A politikának a

fõ veszélye – a négy-
éves ciklusok miatt –,
hogy rövid távon gon-
dolkodik, és a résztve-
võket is belekényszeríti
a rövid távon való épít-
kezésbe.

– Milyen tulajdonsá-
gokkal kell rendelkeznie
egy képviselõnek?

– Aki indul a válasz-
tásokon, az egész élete
anyagával, erejével
kell, hogy meggyõzze
a választókat, hogy õ
alkalmas erre a fel-
adatra. Az, hogy vala-
melyik párt képviselõ-
je mit mond, sokszor
majdnem mindegy,
hisz az jókat mindenki
tud mondani. Én a vá-
lasztások elõtt azt

szoktam javasolni az
embereknek, hogy
nézzék meg, az általuk
kiválasztott jelölt mi-
lyen kvalitású, és itt

nem elsõsorban a tu-
dásanyagára gondo-
lok, hanem a legfonto-
sabb tulajdonságaira.
Tud-e józanul gondol-

kodni, becsületes-e, és
fontos, hogy önzetlen,
áldozatkész ember le-
gyen. Aki elsõsorban
nem saját javát akarja,
hanem legalább annyi-
ra, ha nem jobban ér-
dekli a mások sorsa.
Ne hagyják magukat a
szép szavaktól megté-
veszteni, csak a csele-
kedetek számítanak,
ne hagyják magukat
becsapni. Ha alaposan
megismerték a jelölt
életútját, mérlegre tet-
ték, hogy mennyire
tudnak megbízni ben-
ne - és mindezt végig-
gondolva, még mindig
õt választanánk, akkor
az egy jó döntés, jó vá-
lasztás lesz. Most, az
országgyûlési válasz-
tások elõtt néhány hó-
nappal, nagyon sokan
az újrakezdés lehetõsé-
gét várják, egy jobb vi-
lág eljövetelében bíz-
nak. De a világ magá-
tól nem lesz jobb, ah-
hoz valamennyiünk-
nek mozgósítanunk
kell minden erõnket.

Jóságról, hitrõl, politikáról
Interjú dr. Bényi Zsolt képviselõvel

G yermekkoromban az istenhit és a keresz-
tény vallásgyakorlás magától értetõdõ,

természetes közege volt életemnek. Nem is jó
kifejezés erre az, hogy kötelezõ volt a szentmi-
sehallgatás, a gyónás, az áldozás; hanem el sem
tudtam képzelni, hogy másképpen is lehetne.
Serdülõként, az egyre inkább önállósodó gon-
dolkozásomban ez úgy alakult, hogy létezik egy
felsõbbrendû isteni szellemi erõ részérõl az el-
várás, amelynek én feltétlenül megfelelni aka-
rok. Mindez nem okozott komolyabb nehézsé-
get, de már halvány ellenérzések megfogalma-
zódtak bennem.

Felnõtté válva (bár ez nehezen értelmezhetõ
életszakasz, hiszen mai felnõttségem össze se ha-
sonlítható a huszonéves felnõttségemmel), vagy
helyesebben: jogszerû nagykorúságom betöltése
után, egyre többet foglalkoztatott a fentiekben
már említett isteni elvárás ésszerûségének kér-
dése. Ez úgy érzem, némi magyarázatra szorul.
Remélem, nem hangzik tiszteletlenül, ha azt
mondom, hogy a Jóistennel mindig is egy köl-
csönösen szeretetteljes kapcsolatban álltam, elis-
merve mindenhatóságát, de fenntartva magam-
nak a jogot, hogy olyan tulajdonságokkal ruház-
zam fel, amelyek az én értékítéletem szerint egy
tökéletes szellemi lényt jellemezhetnek. Ezen a
gondolati úton elindulva, arra a következtetésre

jutottam, hogy a tökéletesnek nincs szüksége ar-
ra, hogy én böjtöljek, gyónjak vagy áldozzak.
Ebben a véleményemben megerõsítettek Szent-
Györgyi Albert gondolatai is, aki idõskori zsol-
táraiban, ha nem is szó szerint, de a lényegét te-
kintve így fogalmazott: Istenem bocsásd meg ne-
kem, hogy téged látogattalak meg, amíg felebará-
taim magukra hagyatva feküdtek betegágyaik-
ban! Istenem bocsásd meg nekem, hogy neked
építettem házat, amíg felebarátaimnak nem volt
hol lakniuk!

Egyre inkább ,,ésszerû" engedményeket tet-
tem az általam formálisnak vélt elvárások terén,
bár továbbra is igyekeztem a keresztény érték-
rend szerint élni és mindenekelõtt a szeretet pa-
rancsának engedelmeskedni. 

A továbblépéshez egy, számomra eddig is-
meretlen összefüggés felismerése segített hoz-
zá. Szakmai és közéleti tevékenységem során
sokat gondolkoztam fontosnak ítélt kérdések
pontos megfogalmazásán, és azok helyes meg-
oldásán. Szinte minden esetben az segített
elõbbre jutnom, ha elmondtam valakinek az ad-
dig összegyûjtött gondolataimat. Nem is kel-
lett, hogy az illetõ bármilyen észrevételt te-
gyen, önmagában az a tény, hogy szóban is
megfogalmazódott, egy magasabb szintû integ-
rációra vezetett. Ezt a lehetõséget idõvel egyre

gyakrabban és egyre tudatosabban felhasznál-
tam nagyobb jelentõségûnek vélt, nyilvános
megszólalásaim elõkészítésére.

Az elmúlt öt esztendõben, bár továbbra is bol-
dognak és kiegyensúlyozottnak éreztem magam,
gyakrabban elégedetlen voltam a cselekedeteim-
mel és érzelmi megnyilvánulásaimmal. Elsõsor-
ban kényelmességem, esetenként lustaságom és
az azonnali reakciókban mutatott indulatossá-
gom volt, ami elszomorított. Újra és újra elhatá-
roztam, hogy megváltozom, de apró kis sikereket
leszámítva eredménytelenül. És ekkor jött a fel-
ismerés, hogy errõl is beszélni kellene! Elõször
egy nem is túl közeli barátomnak, szinte véletle-
nül kotyogtam el a vágyamat, miszerint jobb
akarok lenni jelenlegi önmagamnál. Csodálatos
volt a felismerés: attól kezdve úgy éreztem, már
nem visszakozhatok, hiszen már kimondtam ta-
nú elõtt. Ezután következett a közelebbi barátok
egy része, majd a legszûkebb családom tagjai.
Bizonyára nem véletlen ez a sorrend, mert a szá-
monkérés növekvõ veszélye és ezzel párhuzamo-
san furcsa módon annak igénye is egyre erõsebb
lett bennem. Innen már csak egy apró lépés volt
a gyónás valódi jelentõségének felismerése. Nem
a mindenhatónak, hanem nekem van szükségem
a kimondott szó erejére, esendõ jó szándékom
megerõsítéséhez. (Bényi Zsolt)

A Kép utcai gyermekorvosi rendelõben jóság-
ról, hitrõl, politikáról és a közelgõ választá-
sokról beszélgetünk dr. Bényi Zsolt kétéves
korától Rákoshegyen élõ gyermekorvossal,
aki idén ünnepli hatvanadik születésnapját,
harminc éve ezen a helyen gyógyít és az el-
múlt húsz év öt ciklusából már harmadízben
önkormányzati képviselõként teszi a dolgát,
szándéka szerint a helyiek mindenkori érde-
keit figyelembe véve.
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Rákosmente ismét milliókat
nyert akadálymentesítésre

Április 11-én és 25-én 
lesznek a választások

MUNKATÁRSUNKTÓL

Rákosmente Önkor-
mányzatának elkö-

telezett szándéka, hogy
a kerületben élõ gyer-
mekek bölcsõdei és óvo-
dai ellátásának színvo-
nalát folyamatosan ja-
vítsa. Ennek érdekében
2009 õszén újabb három
uniós pályázatot nyúj-
tott be, amelyek mind-
egyike elnyerte a meg-
célzott támogatást. Az
Európai Unió forrásai
révén így akadálymen-
tessé válik a Csibe és a
Napraforgó bölcsõde,
valamint a Csillagszem
óvoda. Minden intéz-
mény esetében a maxi-
málisan elnyerhetõ ösz-
szeget, azaz 15-15 millió

forintot nyert az önkor-
mányzat a KMOP-2009-
4.5.3 Egyenlõ esélyû
hozzáférés a közszolgál-
tatásokhoz elnevezésû
pályázati felhíváson.

Az unió és az állam
társfinanszírozásában
megvalósuló beruházá-
sok nyár végére elké-
szülnek, 2010 szeptem-
berében már a megújult
épületek fogadják a
gyermekeket. Az átala-
kítás az intézmények

minden részére kiterjed.
Akadálymentessé vál-
nak a parkolóhelyek, a
mellékhelyiségek. A
biztonságos közlekedés
érdekében kicserélik az
ajtókat, csúszásmentes
burkolatokat helyeznek
el, és Braille-írásos tájé-
koztató táblákat is fel-
szerelnek.

Rákosmente Önkor-
mányzata az elmúlt há-
rom év alatt a budapesti
kerületek közül a leg-
több, közel 3,5 milliárd
forint pályázati forrást
nyert. Ennek gyümöl-
cseit most három újabb
intézmény, és az oda já-
ró gyermekek, szüleik,
az ott dolgozó munka-
társak élvezhetik.

MUNKATÁRSUNKTÓL

S ólyom László köztár-
sasági elnök az or-

szággyûlési választá-
sok elsõ fordulójának
idõpontját április 11-re,
a második fordulót áp-
rilis 25-ére írta ki. Az új
parlament májusban
összeülhet.

A választási eljárás-
ról szóló törvény
alapján a választópol-
gárok február 8. és 12.
között kapják meg az
értesítést arról, hol és
mikor adhatják le
voksaikat. Ekkor kéz-

besítik az ajánlószel-
vényeket is.

A képviselõjelöltek
indításához 750 kopog-
tatócédulát kell össze-
gyûjteni. A választó-
polgárok egyéni képvi-
selõkre és pártlistákra
szavazhatnak. Az
egyéni jelöltek bejelen-
tésére március 19-ig, a
területi és országos lis-
ták közlésére március
22-ig, illetve 23-ig ke-
rülhet sor. A listaállítás
lehetõsége attól függ,
hogy sikerül-e elegen-
dõ kopogtatócédulát
összegyûjteni.

A választók névjegy-
zékét február 10. és 17.
között teszik közzé a
polgármesteri hivata-
lokban. Most is lehetõ-
ség lesz arra, hogy aki
a szavazás napján nem
tartózkodik a lakhe-
lyén, az igazolással
máshol szavazhasson.
Igazolási kérelmet szó-
ban április 9-ig, levél-
ben április 6-ig lehet
benyújtani a helyi jegy-
zõhöz.

A külföldön tartóz-
kodók a külképvisele-
teken voksolhatnak
majd.

Tájékoztatjuk Rákosmente 
Tisztelt Polgárait, hogy

RÁKOSMENTE VÁROSKÖZPONTJA 
2010-BEN MEGÚJUL!

Az építés I. üteme a Polgármesteri Hivatal
melletti étterem és irodaház felépítése, 

illetve a Fuchs-kastély kertjének megújítása.

Az építési területen a gyalogos forgalom
balesetveszélyes, ezért az önök biztonsága

érdekében az építési terület közelében talál-
ható intézményeket, így 2010. februárjától a

Fuchs-kastélyban található Szabó Ervin
Könyvtárat és Budapest Fõváros XVII. kerület

Rákosmente Önkormányzatának
Városfejlesztési Irodáját ügyfélfogadási

idõben kizárólag a Pesti útról lehet
megközelíteni. Az Egészségház utcai épület-

ben található Gyámhatóságot és Adócsoportot
ügyfélfogadási idõben kizárólag az

Egészségház utcáról lehet megközelíteni. Az
intézmények megközelítésének módjáról

információs tábla fogja tájékoztatni Önöket.

Türelmüket és együttmûködésüket köszönjük!

Zöldszám: 06-80-217-217
e-mailcím:

ujvaroskozpont@rakosmente.hu
www.rakosmente.hu/ujvaroskozpont

KMOP-5.2.2/B-2008-0009  
„Térnyerõ - Újítsuk meg együtt Keresztúr
köztereit! Rákosmente kerületközpont

fejlesztése” pályázat keretében megvalósuló
beruházás tervezett kivitelezési határideje

2010. szeptember 30.

Budapest Fõváros 
XVII. kerület Rákosmente

Önkormányzata

Folytatja töretlen sikerét Rákosmente Önkor-
mányzata az uniós pályázati pénzek lehívása te-
rén. A kerület januárban összesen 45 millió fo-
rintot nyert két bölcsõde és egy óvoda korszerû-
sítésére. Rákosmente így újabb három intézmé-
nyét alakíthatja át a XXI. század követelményei-
nek megfelelõen.



HírhozóHHHH II RR DD EE TT ÉÉ SS8

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

INFÓ: 0620/242-9382  –  RAKOSMENTE@FIDESZ.HU



2010. FEBRUÁR 4. ÖÖÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT 9

Folytatás az 1. oldalról >

Becske Lóránd rövid tájé-
koztatójában ismertette
a hivatal zajvédelmi
körzetekre vonatkozó
elképzeléseit, amely a
XVII. kerület Rákos-
hegyet zajvédelmi
szempontból két, „B” és
„C” jelû övezetbe sorol-
ta be, valamint szó esett
többek között a hangel-
nyelõ nyílászárók cseré-
jére vonatkozó elképze-
lésekrõl is.

A vita során olyan
jogszabályi hiányossá-
gok kerültek napvilág-
ra, amivel a kirendelt
szakértõk nem nagyon
tudtak mit kezdeni.
Helyzetüket alaposan
megnehezítette, hogy
néhány hozzászóló
rendkívüli jogi jártas-
ságról tett tanúbizony-
ságot, különös tekintet-
tel a légiközlekedésre
vonatkozó jogszabály-
okra. Azért fordulhatott
elõ, hogy a hozzászólá-
sok számának emelke-
désével egyenes arány-
ban növekedett a meg-
válaszolatlan kérdések
száma, a jogászok pedig
nem egyszer inkább
mulatságos, mint szak-
mai válasszal szolgál-
tak. A Budapest Airport
elevenére tapintott több
hozzászóló, akik amiatt
aggódnak, hogy a zajár-
talomnál sokkal na-
gyobb veszély fenyegeti
Rákoshegy lakosságát.
A mindenkori üzemel-
tetõvel szemben vívott
szélmalomharcból ígé-
retes kitörési pontnak
tûnik az a felvetés,
amely az emberek
egészséghez való alkot-
mányos jogát feszegeti.
Több rákoshegyi asz-
szony arról panaszko-
dott, hogy környezeté-
ben az utóbbi években
jelentõsen megnöve-
kedett a rákos betegek

száma, a kertjükben
megtermett gyümölcsöt
sem merik már megen-
ni. Arra gyanakszanak,
hogy ennek oka lehet a
fel- és leszálló repülõgé-
pek hajtómûveibõl ki-
áramló károsanyag. Kö-
vetelték az illetékesek-
tõl, hogy az érintett te-
rületen élõ lakosság kö-
rében azonnal végezze-
nek mindenre kiterjedõ
egészségügyi szûrése-
ket, és szakértõkkel
vizsgáltassák be az
anyaföldet, ami minden
valószínûség szerint
meglepõ eredménnyel
fog zárulni. 

Fejér Gyula rákoshe-
gyi önkormányzati kép-
viselõ arra emlékezte-
tett, hogy az 1982-ben
forgalomba helyezett 2-
es futópálya az akkori

építési jogszabályok fi-
gyelmen kívül hagyásá-
val az elõírt minimum
három kilométer helyett
másfél kilométer távol-
ságra épült a lakóépüle-
tektõl. Az óriási lakos-
sági felháborodást kö-
vetõen akkor rendeleti-
leg megtiltották a kifu-
tópálya Rákoshegy felõ-
li végének használatát,
mígnem 1997-ben ezt a
rendeletet hatályon kí-
vül helyezték. Azóta
számos, köztük a repü-
lésre vonatkozó techni-
kai szabály lépett életbe,
amit a reptér minden-
kori üzemeltetõi lénye-
gében nem tartanak be,
és az a legnagyobb
probléma, hogy az
NKH sincs a helyzet
magaslatán, amikor
nem szankcionál. A

képviselõ arra kérte az
illetékeseket, hogy állít-
sák vissza a 2004 elõtti
szabályozást. A Bocskai
utcában lakó Szöllõsi Ist-
ván elmondta, hogy po-
tenciális életveszélyben
élnek, és úgy tûnik ad-
dig nem történik érde-
mi intézkedés, amíg be
nem következik egy sú-
lyos tragédia, esetleg
több száz halálos áldo-
zattal. Véleménye sze-
rint a nyílászárók cseré-
je felesleges pénzkido-
bás, ugyanakkor egyre
inkább kezd körvonala-
zódni a szerinte egyet-
len, mindkét fél számá-
ra elfogadható megol-
dás: a „B” és a „C” zaj-
védelmi övezetbe sorolt
területeken szanálják a
házakat, kártalanítsák a
lakókat, amibõl új ott-
hont tudnak teremteni
maguknak valahol más-
hol. Komáromi László rá-
koshegyi lakos számta-
lan 90 és 100 decibel kö-
rüli akkreditált mérés-
rõl számolt be, az enge-
délyezett nappali 65, il-
letve éjszakai 55 helyett,
sõt mértek már 113 de-
cibelt is. A magasság-
mérések során pedig a

legdurvább esetet emlí-
tette, amikor egy 400
tonnás gép 67 méteres
magasságban húzott el
a háza fölött, holott az
elírások szerint a repü-
lési magasság nem lehet
kevesebb 300 méternél.
Deák István, a rákoshe-
gyi civilek egyik vezér-
alakja több alkalommal
is alaposan megizzasz-
totta a jogászokat, a
légiforgalommal kap-
csolatos összes, valaha
megjelent jogszabály,
rendelet a kisujjában
van. Hét kérdésbõl álló
csomagjának megvita-
tása során egy sor sza-
bálytalanságról, tör-
vénytelenségrõl hullott
le a lepel. A közmeg-
hallgatáson részt vett
Riz Levente Rákosmente
polgármestere is, aki hi-
vatkozott a 176/1997-es
kormányrendeletre,
amely többek között a
2-es kifutó Rákoshegy
felõli végének a forgal-
mát korlátozza. Mint el-
mondta, ezt a rendeletet
rendszeresen megsérti a
napi gyakorlat. Rend-
szeresek az éjszakai, a
hétvégi repülések, és
úgyszintén rendszere-
sen megtörténik az is,
hogy 100 tonna feletti
gépek használják ezt a
pályavéget. A polgár-
mester számos kérdést
feltett: miért nem szank-
cionál a hatóság, miért
engedi az éjszakai hajtó-
mûpróbázást. Vélemé-
nye szerint a légiköz-
lekedési hatóság által
jóváhagyott zajvédelmi
program 2006 óta nincs,
ezért a jogszabály sze-
rint nem is kaphatott
volna azóta a reptér
mûködési engedélyt.
Hogy a hatóság miért
nem teszi dolgát - ezek-
re és a korábbi kérdé-
sekre sem érkezett érde-
mi válasz a közel há-
romórás fórumon.

Terítéken a reptér zajgátló övezete
Kérdések válasz nélkül

Szarvas Gábor és Bite Pál gondban

Számos kérdésre vártak választ a rákoshegyi lakosok
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E gy ideje ritkábban olvassuk Alexa
úr nyílt leveleit, mert a XVII. kerü-

leti emberek nem azzal bíztak meg
bennünket, hogy Rákosmentéhez mél-
tatlan, kicsinyes pártpolitikai sárdobá-
lásban vegyünk részt.

Számtalanszor bebizonyosodott
már, hogy Alexa úr sajnos nem az
igazság és a tények alapján politizál,
ezért veszített pert tavaly is, amikor
valótlan állításokat fogalmazott meg.
A Fõváros Bíróság 350 ezer forint kár-
térítés megfizetésére kötelezte, ame-
lyet a rászoruló rákosmenti családok-
nak osztottunk szét.

Alexa úr újabb nyílt levelében ismét
vádaskodik. Önkormányzatunknak
azt veti szemére, hogy „nem segítette
ezt a másfél milliárd értékû, kerüle-
tünkben ritka nagy volument jelentõ
beruházást”. 

Arról szándékosan elfeledkezik,
hogy az Adonyi-piac története nem
2006 õsze óta akadozik.

2001-ben az MSZP–SZDSZ-es kerü-
leti városvezetés és testületi többség
elfogadott egy határozatot, amely
szerint „kifejezi azon szándékát”,
hogy a régi piacot megszünteti,
„amennyiben az új piac felépül, to-
vábbá az erre vonatkozó használat-
bavételi engedély jogerõre emelke-
dik, amennyiben az önkormányzatot
ezzel kapcsolatban semmilyen jogcí-
men, semmilyen fizetési kötelezett-

ség nem terheli, ugyanakkor a lakos-
ság ellátása legalább a jelenlegi szín-
vonalon biztosítható.”

Egyben felkérte az akkori polgár-
mestert, hogy folytasson errõl tárgya-
lásokat a bérlõkkel. 

Ki, hogyan segítette ezt követõen az
új piac létrejöttét? A szocialisták ho-
gyan tartották be saját határozatukat?

2001–2006 között az MSZP–SZDSZ
vezette XVII. kerületi Polgármesteri
Hivatal:

- nem tárgyalt, nem kötött megálla-
podást a régi piac bérlõivel

- nem kötött megállapodást az
Adonyi Kft.-vel

- építéshatósági csoportja elutasítot-
ta az új piac építésiengedély-kérelmét. 

Az építési engedélyt csak a másodfo-
kú hatóság, a Fõvárosi Közigazgatási
Hivatal adta meg.

A megnyitás ezután is váratott magá-
ra. Ugyan a Hírhozó címû önkormány-
zati lap 2005. májusában címlapján azt
írta: „a karácsonyi pulykát már az új pi-
acon vesszük” - a szándék nem teljesült.

Az új piac 2009 novemberében nyílt
meg. 

Az Önkormányzat a korábbi hatá-
rozatra tekintettel ekkor felvette a
kapcsolatot és egyeztet a régi piac
bérlõivel és az új piac tulajdonosá-
val. 

Meggyõzõdésünk, hogy a régi piac
megszüntetése nem egyéni gazdasági
érdekek, hanem csak és kizárólag a kö-
zösség, a kerület érdekeinek figyelem-
bevételével történhet meg.

Bezárásról addig nem lehet szó:
– amíg a régi piac bérlõinek, felépít-

mény-tulajdonosainak jogi helyzete,
további sorsa nem rendezõdik, amíg
nem nyilatkozik az Adonyi Kft. írás-
ban arról, hogy az ezzel összefüggõ
költségeket kizárólagosan maga ren-
dezi

– amíg a piac állami tulajdonrésze (a
teljes ingatlan egynegyede) nem kerül
az Önkormányzat birtokába

– amíg a lakossági ellátás színvona-
la kapcsán – különös tekintettel az
árakra – az Önkormányzat garanciá-
kat nem kap.

Addig pedig verseny van. Piaci ver-
seny. Az emberek döntenek, kit vá-
lasztanak.

A piac van az emberekért, és nem
fordítva. Mi ezt a szemléletet képvisel-
jük. 

Rákosmente városvezetése

Közlemény 

Riz Levente polgármester úr 
részére

Tisztelt Polgármester úr!
Kerületünk közellátása szempontjából

fontos építkezés fejezõdött be, amikor az
elmúlt évben átadásra került az új Ke-
resztúr piac. Lakosaink régóta várták,
hogy korszerû, kultúrált körülmények kö-
zött szerezhessék be a mindennapjaikhoz
szükséges alapvetõ élelmiszereket. 

Sajnálatos, hogy - ismereteim szerint -
az Ön által vezetett hivatal nem segítette
ezt a másfél milliárd értékû, kerületünk-
ben ritka nagy volument jelentõ beruhá-
zást. Ezért járhatott úgy Önkormányza-
tunk, hogy a Közigazgatási Hivatal kivet-
te kezébõl a piaccal kapcsolatos engedé-
lyeztetési eljárást és a fõváros VII. kerület
Önkormányzatára bízta. Ez eléggé szé-
gyenletes! Ennek „köszönhetõ”, hogy a
beruházó mûszaki és finanszírozási prob-
lémái miatt amúgy is csúszó átadás, to-
vábbi késedelmet szenvedett. A helyzetet
tovább élezi, hogy a gazdasági válság mi-
att amúgy is forgalomcsökkenést elszen-
vedõ kereskedõk a régi és az új piacon

egyaránt csõdbe mehetnek a mai állapotok
eredményeként.

Információim szerint késlekedik az az
egyeztetési folyamat, amelyet az Önkor-
mányzat korábban meghozott határozata
alapján az új piac tulajdonosával közö-
sen, Önnek kellett volna folytatnia az el-
múlt két évben a régi piacon tulajdonosi,
illetve bérlõi jogokkal rendelkezõ kereske-
dõkkel. Ez az egyeztetési folyamat ered-
ményezhetné, hogy a régi piacon érdekelt-
séggel rendelkezõ kereskedõk az új piacon
folytathassák lakóink számára fontos te-
vékenységüket.

Az új piac kereskedõi az elmúlt napok-
ban megbeszélésre hívták Önt és a Képvi-
selõ-testület tagjait. Úgy gondolom jogo-
san, mert az Önkormányzat jelentõs fele-
lõsséggel bír ebben a helyzetben. Elké-
pesztõnek tartom, hogy Ön arra sem mél-
tatta az Önt meghívó rákosmenti kisvál-
lalkozókat, hogy részt vegyen a megbeszé-
lésen és szemtõl szembe válaszoljon felve-
téseikre. Ahogyan az is elképesztõ, hogy
Ön a helyettesítésérõl sem gondoskodott.

A megbeszélésen egyetlen egy tisztségvi-
selõ és a Vagyongazdálkodási Bizottság
elnöke sem vett részt. Sõt! Az Önkor-
mányzatot irányító Fidesz–KDNP-frak-
ció nevében csupán egyetlen egy képvise-
lõ jelent meg, õ azonban érdemi hatáskör-
rel nem rendelkezett.

Polgármester úr! Ezért támogatom az
Önkormányzat szocialista frakciójának
kezdeményezését, amely szerint a Képvi-
selõ-testület rendkívüli ülésen tárgyalja
meg a piaccal kapcsolatban kialakult
helyzetet és a szükséges teendõket.

Bízom abban, hogy talán egy olyan ülé-
sen megjelenik, amelyet Önnek kell vezet-
nie.

Kérem, változtasson a hozzáállásán és
a rendelkezésére álló eszközökkel segítse
elõ a kialakult helyzet rendezését, hiszen
lakosaink érdekei mellett a két piacon lé-
võ kiskereskedõk egzisztenciájáról és
megélhetésérõl is szó van! Ráadásul Önt
az Önkormányzat határozata is erre kö-
telezi.

Rákosmente 2010-01-19.

Alexa György 
Rákosmente országgyûlési képviselõje

Nyílt levél
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Tisztelt Szülõk, Gondviselõk!

Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata az 1/2009
(I.26.) rendeletében szabályozta az általános iskolai jelentkezések rend-
jét, valamint meghatározta az önkormányzati fenntartású általános
iskolák felvételi körzeteit. Az önkormányzat – a jogszabályok adta
keretek között – minden tõle telhetõt megtesz azért, hogy a szülõk
szabad iskolaválasztási jogát minél szélesebb körben biztosítsa, s azért
is, hogy a XVII. kerület általános iskoláiban folyó speciális képzésekbõl
adódó sokszínûség megmaradhasson, e téren is választási lehetõséget
biztosítva a szülõknek és a gyermekeknek.

A rendelet lényege, hogy minden általános iskolánk felvételi körzete
a XVII. kerület közigazgatási területe. A szabályozás minden
általános iskola esetében rögzíthet egy-egy (az Újlak utcai iskola
esetében három) speciális képzést (emelt szint, tagozat) nyújtó
osztályt. Az intézmény a jelentkezések során a nem speciális
képzést nyújtó osztálya(i) tekintetében köteles elõnyben részesíteni
az iskola szûkebb környezetében lakóhellyel (annak hiányában
tartózkodási hellyel) rendelkezõ gyermekeket, míg a speciális
képzést nyújtó osztályokba jelentkezõk esetében ez a kötelezettsége
nem áll fenn, itt a XVII. kerület bármely részébõl jelentkezõ gyer-
mekek egyenlõ elbírálás alá esnek. A rendelet szerint a XVII. kerület
nem egyetlen felvételi (beiskolázási) körzet, hanem tíz (egymást tel-
jes mértékben átfedõ), egy-egy iskolához rendelt körzet, az említett
megkötésekkel.

A törvény értelmében a tanulói jogviszony a jelentkezés alapján történõ
felvétel útján keletkezik, és a beíratás napján jön létre. Ebbõl
egyértelmûen következik, hogy a jelentkezés és az iskolai beíratás nem
ugyanazt jelenti.

A jelentkezésre a beíratás tervezett idõpontja elõtt minden év február
negyedik hetében kerül sor. A jelentkezés írásban történik, az említett
önkormányzati rendelet mellékletét képezõ formanyomtatványon. Egy
tanuló legfeljebb három intézményt jelölhet meg, e tekintetben külön
veendõ számításba egy-egy iskola speciális képzést nyújtó osztálya,
illetve a többi osztálya (a sorrend egyben prioritást is jelent). A jelent-
kezést ahhoz az intézményhez kell benyújtani személyesen, amelyet a

jelentkezõ elsõ helyen jelölt meg. A jelentkezéskor az alábbi dokumen-
tumok bemutatása szükséges:

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek nevére kiállított hatósági bizonyítvány (személyi lap)

vagy lakcímkártya,
– a szülõ (gondviselõ) személyazonosító igazolványa és lakcímkár-

tyája,
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító iga-

zolás (óvodai szakvélemény),
– ha a gyermeket a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és reha-

bilitációs bizottság javaslata alapján kijelölt iskolába (amely a
gyermek fejlettségi szintjének megfelelõ neveléshez-oktatáshoz
szükséges személyi-tárgyi feltételekkel rendelkezik) kell beíratni,
a jelentkezéskor a szakértõi javaslatot is be kell mutatni.

A jelentkezések benyújtásához egy hét áll rendelkezésre: 
2010. február 22-26. között.

A jelentkezéshez szükséges lap 2010. február 1-jétõl valamennyi
óvodában, általános iskolában, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján és a kihelyezett Ügyfélszolgálati Irodákon beszerezhetõ, illetve
az Önkormányzat honlapjáról (www.rakosmente.hu) „Jelentkezés elsõ
osztályba” címrõl letölthetõ.
Az intézményvezetõk a jelentkezések alapján a felvételrõl csak azt
követõen hoznak írásba foglalt döntést, hogy a fenntartó, valamint az
összes intézmény képviselõje részvételével megtartandó koordinációs
értekezlet javaslatot tett valamennyi XVII. kerületi illetõségû jelentkezõ
felvételére. E koordinációs értekezletet a jelentkezések leadására nyitva
álló határidõ leteltét követõ 6. vagy 7. munkanapon kell megtartani,
majd ezt követõen az intézményvezetõk 4 munkanapon belül meghoz-
zák döntéseiket valamennyi jelentkezõ jelentkezését illetõen, és az írás-
ba foglalt döntéseket postai úton kézbesítik az érintetteknek.
Ugyanakkor minden intézmény köteles lehetõvé tenni, hogy az írásba
foglalt döntést az érintett személyesen is átvehesse, e lehetõségrõl a
jelentkezés benyújtásakor adnak tájékoztatást.
Ezt követõen a felvételrõl hozott jogerõs döntés alapján a Budapest
Fõváros Önkormányzata Fõjegyzõje által plakátokon is kihirdetett
idõpontokban történhet meg a gyermekek beíratása.
Budapest, 2010. január 28.

TÁJÉKOZTATÓ 

A LEENDÕ ELSÕ OSZTÁLYOSOK ISKOLÁBA JELENTKEZÉSÉNEK MÓDJÁRÓL 

Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Képviselõ-testülete elismerõ címeket alapított a különbözõ város-
részekhez kapcsolódóan. A díjazottakra az elõzõ évek hagyományainak
megfelelõen 2010. március 1-ig várják a kerületben élõk javaslatait. 
A díjak adományozásával az önkormányzat kifejezi elismerését azon
polgárok iránt, akik példamutatásukkal, maradandó alkotásaikkal,
munkásságukkal jelentõs mértékben hozzájárultak az egyes város-
részek szellemi és anyagi gyarapodásához. évente legfeljebb egy,
élõ vagy elhunyt magyar vagy külföldi állampolgárnak adomány-
ozható a díj.  
Az adományozásra ünnepélyes keretek között kerül sor, az elismerés-
ben részesülõ személy oklevelet, pénzjutalmat és mûvészi kivitelezésû
bronz emlékérmet kap.
Az elismerésre történt jelöléseket a képviselõ-testület döntése elõtt az
Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint egy, az erre a célra létre-

hozandó kollégium véleményezi, amelynek tagjai között lehetnek pol-
gárok által jelölt személyek is.
Az elismerõ címre és a kollégiumi tagságra javaslatot tehet – saját
városrészét illetõen – bármely rákoscsabai, rákoscsaba-újtelepi,
rákoskerti, rákoskeresztúri, rákosligeti, valamint rákoshegyi polgár. 
A 2010. évi városrészi díjakra vonatkozó javaslatokat levélben postai
úton (Mûvelõdési és Sport Csoport 1173 Budapest, Pesti út 165.)
2010. március 1-ig lehet megtenni, a javaslaton kérjük feltüntetni, hogy
melyik díjra teszi meg javaslatát (tehát a pontos díj megjelölésével pl.:
„Rákoscsabáért” díj). 
(Szükséges adatok: javasolt személy neve, születési helye, ideje, munka-
helye, beosztása, lakcíme, telefonszáma, a javaslat részletes indoklása:
minimum 10, maximum 20 gépelt sor. Amennyiben a javasolt személy
már csak posztumusz kaphatja meg a díjat, abban az esetben kérjük annak
a személynek az utolérhetõségét is, aki átveszi a részére odaítélt díjat.)

FELHÍVÁS

ELISMERÕ CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRA
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VARGA ORSOLYA

ADiadal Úti Általá-
nos Iskola (Diadal

út 43-49.) a leendõ elsõ-
söket emelt óraszámú,
órarendbe épített ide-
gen nyelvi (angol-né-
met) programmal, vala-
mint emeltszintû testne-
veléssel haladó osztá-
lyaiba várja. Az iskola
február 9-tõl kedden-
ként 17.00-18.00-ig tartó
„Játsszunk iskolásat!”
elõkészítõ foglalkozása-
in tanítóik játékos, is-
merkedõ foglalkozá-
sokra várják jövendõbe-
li diákjaikat. (A foglal-
kozások napjai: február
09., 23., március 02., 16.,
30., április 13., 20.) A
foglalkozásokra az isko-
la titkárságán személye-
sen, telefonon (257-
6514) vagy e-mailben
(diadal43@gmail.com)
lehet jelentkezni.

A Szabadság Sugár-
úti Általános Iskolá-
ban (Szabadság sugárút
32.) az óvoda és iskola
közötti átmenet meg-
könnyítésére Iskolakós-
toló foglalkozásokat tar-
tanak. Februártól máju-
sig heti egy alkalommal
sok játékkal, bábozás-
sal, verssel, rajzolással,
sporttal fûszerezve is-
merkedhetnek meg a
gyerekek a pedagógu-
sokkal, a környezettel,
az iskola szokásrendjé-
vel és egymással. Ked-
denként 16.15-17.15-ig
tartanak a foglalkozá-
sok, amire a 258-2751-es
telefonszámon lehet je-
lentkezni.

A Czimra Gyula Ál-
talános Iskolában (Kép
u. 14.) a hagyományos

Iskolakóstoló foglalko-
zásokat február 6-án,
13-án és 20-án (szomba-
tonként) 9-tõl 11-ig tart-
ják a Kép u. 4. épületé-
ben. A tanítók segítsé-
gével, játékos foglalko-
zások keretében bete-
kintést nyerhetnek a
gyerekek és a szülõk a
leendõ elsõ osztályok
munkájába. Az iskola
szeptembertõl az alábbi
négy elsõ osztályt kí-
vánja indítani: komplex
mûvészeti osztály,
sportosztály (úszások-
tatással), matematika
profilú osztály és általá-
nos, projekt oktatáson
alapuló osztály. Tájé-
koztató szülõi értekez-
let a leendõ elsõsöknek
február 16-án 18 órakor
lesz.

A Gregor József Álta-
lános Iskola (Hõsök te-
re 19-20.) zenei meg-
hallgatásra várja azokat
a kisgyermekeket, akik
emelt szintû ének-zenei
osztályba szeretnének
járni. Ennek idõpontja:
február 10. 13.30-17.00
és február 11. 13.30-
17.00 óra között. Kérik a
szülõket, hogy idõpont
egyeztetésért telefonon
keressék fel az iskola tit-
kárságát a 258-0688
vagy a 258-0560 szá-
mon. Az iskola várja a
szülõket és a leendõ el-
sõs gyerekeket február
9-én 11.00-11.45 óráig
nyílt tanítási óráikra: 1.
z osztályban emelt szin-
tû énekórán, 2. b osz-
tályban matematika-
órán, 4. z osztályban
magyarórán mutatkoz-
nak be leendõ 1. osztá-
lyos pedagógusok. A
február 4-én csütörtö-

kön 16-18 óráig tartan-
dó nyílt napon a gyere-
kek megismerkedhet-
nek majdani iskolájuk-
kal, osztálytermükkel,
tanítóikkal. Az iskola
kéri, hogy részvételi
szándékukat mindkét
alkalom esetében elõze-
tesen jelezzék 258-06-
88-as telefonszámon.

A Jókai Mór Általá-
nos Iskola (Szánthó G.
u. 60.) február 10-én
nyílt órákat tart a leen-
dõ elsõsöknek és a szü-
leiknek: 1. óra 1. a osz-
tály matematika és test-
nevelés, 2. óra 4. a osz-
tály magyar irodalom -
olvasás. Február 17-én
16.00-17.00-ig játékos
képességfelmérésre
várják azokat az óvodá-
sokat, akik a labdajáték
(emelt szintû testneve-
lés) osztályba szeretné-
nek járni. Április 14-én
10.00-11.00-ig ovis futó-
versenyt rendez az isko-
la. Május 17-én 17 órától
pedig szülõi értekezle-
tet tartanak a leendõ el-
sõsök szülõinek.

A Kõrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola és
Gimnázium (Akácvi-
rág u. 49.) a következõ
tanévben várhatóan 3
elsõ osztályt indít: az
egyik emelt szintû
ének-zene oktatású, a
másikban idegen nyelv
tanulását kezdhetik
meg, a harmadikban
pedig az alapkészségek

fejlesztése a kiemelt cél.
Február 10-én és 11-én
zenei meghallgatásra
várják azokat, akik az
emelt szintû ének-zenei
osztályba szeretnének
járni. Február 8-ig idõ-
pont egyeztetés az isko-
la alsó tagozatos igazga-
tóhelyettesével munka-
napokon 12-18 óra kö-
zött a 06-20-242-5660-os
telefonszámon. Február
4-én nyílt órákra várják
a szülõket. 8-10 óráig ta-
nítási órákat lehet meg-
tekinteni. 10 órától szü-
lõi fórumot tartanak. Az
iskolába készülõ gyer-
mekeket a leendõ elsõs
tanító nénik várják me-
sehallgatásra, közös já-
tékra, kézmûves-foglal-
kozásra február 5-én. 

A Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola (Erzsébet
krt. 56.) OVISULI prog-
ramra várja az érdeklõ-
dõket, amelynek célja,
hogy megismerkedje-
nek az iskola életével.
Február 4. 15-16 óráig a
kicsiknek foglalkozást
tartanak a tanító nénik,
a szülõket pedig közös
beszélgetésre hívják.
Február 18. 15-16 óráig
bemutatkoznak a leen-
dõ 1. osztályos tanítók,
az óvodásoknak játékos
sportfoglalkozás.

A Laborcz Ferenc Ál-
talános Iskolában (Feri-
hegyi út 115.) mindkét
elsõ osztályban belekós-
tolhatnak a gyermekek

az angol és német
nyelvbe is, majd máso-
dikban dönthetnek, me-
lyiket folytatják; nagy
hangsúlyt fektetnek az
alapkészségek elsajátí-
tására. Az ügyesen raj-
zolók a mûvészeti osz-
tályokban plusz rajzkö-
rön vehetnek részt. Az
OVI SULI foglalko-
zásokon a gyermekek
és a szülõk kötetlen,
családias légkörben is-
merkedhessenek meg a
leendõ tanító nénikkel.
Bábbal, verssel, mesé-
vel, manuális tevékeny-
séggel, játékokkal és ér-
dekes feladatokkal vár-
ják az érdeklõdõket feb-
ruár 9-én 16.30-17.00
óráig az Akácvirág utca
36. alatt. Február 16-án
rajzverseny minden is-
kolába készülõnek.

Az Újlak utcai iskola
(Újlak u. 110.)képesség-
mérést tart az induló
speciális osztályaikba
jelentkezõknek: ma-
gyar-angol két tanítási
nyelvû osztály, angol
többletóraszámú osz-
tály február 9-én, a né-
met nemzetiségi osztály
február 12-én. Pótnap:
február 18.. A képesség-
mérésre elõzetesen beje-
lentkezni az iskolatit-
kárságon február 4-én
8-15.30-ig, illetve 5-én 8-
14.30-ig lehet.

A Zrínyi Miklós Ál-
talános Iskola (Sisakos
sáska utca 3.) a leendõ
elsõsöket és szüleiket
várja február 10-én 13
órától fociedzésre, feb-
ruár 17-én 13 órától szi-
vacskézilabda-edzésre,
február 19-én 14 órától
szabadidõs tevékenysé-
gek a tavaszvárás jegyé-
ben. Ismerkedés a leen-
dõ 1. osztályos pedagó-
gusokkal. Március 9-én
14 órától az elsõ iskolá-
ra hangoló foglalkozás-
ra. Jelentkezés: 257-3422
Markóné Tátrai Katalin. 

Iskolakóstoló
Az általános iskolák különbözõ programokkal várják a leendõ elsõsöket és szüleiket

Az általános iskolákba való jelentkezésre feb-
ruár 22-26. között kerül sor. A kerületi általános
iskolák különbözõ programokkal, foglalkozá-
sokkal várják a leendõ elsõs gyerekeket és szüle-
iket, hogy bemutassák intézményüket, az ott fo-
lyó oktatást, megkönnyítve az iskolaválasztást.
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SZAKÁCS ZSUZSA

A Kõrösi alapvetõ
célja a sikeres

érettségi mellett a felsõ-
fokú továbbtanulásra
való eredményes felké-
szítés, amelynek elõfel-
tétele a jól használható
nyelvtudás, a magasabb
szintû informatikai is-
meretek elsajátítása. Di-
ákjaink évek óta jó át-
lageredménnyel érettsé-
giznek, többségük ered-
ményes középfokú, il-
letve felsõfokú nyelv-
vizsgát tesz. Idegen
nyelvi táborokat szerve-
zünk Angliába, Skóciá-
ba, Franciaországba, de
jól mûködõ diákcsere
kapcsolatunk van a né-
metországi Hameln Al-
bert Einstein Gimnáziu-
mával. Részt veszünk a
Comenius pályázato-
kon, amelyek további
lehetõségeket biztosíta-
nak nemzetközi kapcso-
latok, diákcserék létre-
hozásához, a nyelvgya-
korlás bõvítéséhez. Ta-
nulóink számára lehetõ-
vé tesszük az ECDL-, il-
letve gépjármûvezetõi
vizsga megszerzését is.
Az érettségizett diákja-
ink több mint hetven
százaléka már az érett-
ségi évében felvételt
nyer valamelyik felsõfo-
kú intézetbe – számol
be az iskola nyújtotta le-
hetõségekrõl Hicz János
igazgató. 

A gimnázium két osz-
tályt indít – nyelvi elõ-
készítõvel kiegészített
általános képzésû (1+4

év) osztály; angol nyel-
vet emelt szinten okta-
tó, általános képzésû (4
év) osztály –, ezzel
szemben a jelentkezõk
száma 270-280 fõ, ezért
felvételi vizsgát tarta-
nak, amelynek feltétele
a jó általános iskolai bi-
zonyítvány és az ered-
ményes felvételi vizsga,
amely magyar nyelv és
matematika írásbelibõl,
illetve szóbeli meghall-
gatás angol nyelvbõl (02
területre jelentkezõk ré-
szére) áll.

A Balassi az általános
iskola negyedik osztá-
lyát végzõ tanulók szá-
mára hirdet felvételit. A
központi írásbeli felvé-
teli vizsgák január 22-én
megtörténtek. A gimná-
ziumban 124 tanuló tett
írásbeli felvételi vizsgát
anyanyelv és matemati-
ka tantárgyakból. A
2010/2011-es tanévben
két párhuzamos osztály
indul 26-26 fõvel, ami
azt jelenti, hogy a Balas-
siban is több mint két-
szeres a túljelentkezés.
A 6. évfolyamos diákok
április 21-én magyar
nyelv és irodalomból,
matematikából, vala-
mint idegen nyelvbõl
tesznek írás- és szóbeli
vizsgát.

Molnárné Duschek Esz-
ter igazgatóhelyettes ki-
emelte, hogy a gimnázi-
umuk nyolc évfolya-
mos képzésének peda-
gógiai programjának
középpontjában a tehet-
séggondozás, a fejlesz-
tés áll. Az oktatás szer-

kezeti elemei - a tehet-
séggondozó csoportok,
a rendszeres délutáni
foglalkozások, a mento-
ri képzés, az emelt és
középszintû érettségi
felkészítõ csoportok, a
záróvizsga-rendszer, a
hatásvizsgálati prog-
ram - ennek a célnak a
megvalósítása érdeké-
ben szervesen beépül-
tek a képzésbe. Diákjaik
kiemelkedõ eredmé-
nyei, valamint a tovább-
tanulási mutatók mind
a képzés sikerességérõl
tanúskodnak.

A Pál Apostolba
olyan 6. osztályos gye-
rekeket várnak, akik
gyakorló keresztény,
katolikus családban ne-
velkednek, elfogadják a
hívõ értékrendet, az eh-

hez társuló magatartást,
és értelmi fejlõdésen túl,
lelki gazdagodásra is
vágynak. „Elõzetes tele-
fonos egyeztetés alap-
ján szívesen fogadjuk az
érdeklõdõ szülõket és
diákokat” – kapom a
felvilágosítást Ács Bélá-
né igazgatóhelyettestõl,
majd az is kiderül, fel-
vételi vizsgát nem szer-
veznek. A jelentkezések
elbírálásakor az 5. osz-
tályos év végi és a 6.
osztályos félévi eredmé-
nyeket, illetve a maga-
tartás és szorgalom mi-

nõsítést veszik figye-
lembe. A jelentkezéshez
csatolni kell a plébánosi,
illetve a lelkészi ajánlá-
sokat, a keresztlevél
másolatát.

„Iskolánk gimnáziu-
mi tagozatának a hat év
folyamán három idegen
nyelvet tanulnak diák-
jaink. Iskolánkban vizs-
garendszer mûködik,
amely elõsegíti tanuló-
ink hatékony felkészü-
lését az érettségire. Év
végén minden osztály
bizonyos tárgyakból
vizsgázik. Az elmúlt
évek hivatalos statiszti-
kája alapján a kétszintû
vizsgarendszerben az
országos átlagnál lénye-
gesen jobb eredménye-
ket értek el végzõseink,
átlagban tanulóink 70-

75 százalékát veszik fel
az elsõnek megjelölt, ál-
lamilag finanszírozott
helyre” – számol be az
igazgatóhelyettes. A
gimnázium február 15-
ig várja a diákok jelent-
kezését.

A Békésy György
Posta- és Távközlésfor-
galmi Szakközépiskola
impozáns épületébe im-
már 1988 óta járnak a
diákok, ahol az érettsé-
gire való felkészítés
mellett szakképzésben
is részesülnek. Szatmá-
riné Vidovszky Éva igaz-

gatótól megtudjuk, ná-
luk a tananyag része a
viselkedéskultúra is, a
kommunikáció és a gaz-
dasági ismeretek. A fel-
sõbb évfolyamokon a
vállalkozásismeret mel-
lett már a marketing és
a közgazdaságtan alap-
jainak elsajátításával ké-
szítik a diákok a külön-
bözõ projektmunkákat,
a szakmai tanulmányo-
kat. A szakmacsoportos
alapozó (emelt- és kö-
zépszinten) választható
érettségi tárgy.

„Munkánk elismeré-
séül intézményünk
2008 óta tagja annak a
25 középiskolának, ahol
bevezették a Magyar
Nemzeti Bank szakmai
támogatásával kidolgo-
zott Pénzügyi Oktatási
Programot (POP). En-
nek eredményeképpen
módszereket és precí-
zen kidolgozott tan-
anyagot használhatunk
a mindennapok pénz-
ügyeivel kapcsolato-
san.” – büszkélkedett az
iskola kiváló eredmé-
nyeivel az igazgató. 

A szakközépiskola a
2010/2011. tanévben 1
nyelvi elõkészítõ osz-
tályt angol és német
nyelvi csoporttal, 3 nor-
mál tantervû osztályt
indít. Az iskola a Grund
1986 FC labdarúgó
egyesülettel együttmû-
ködési megállapodás
alapján lehetõvé teszi ti-
zenhét tehetséges diák-
nak, hogy az általános
középszintû képzés
mellett napi két labda-
rúgó edzésen is részt
vehessen. A képzés cél-
ja, hogy a tanulás és a
sport feltételrendszeré-
nek összeegyeztetésével
- valamint az egyesület
meglevõ külföldi kap-
csolatainak segítségével
- a tanulók érettségizett,
sikeres sportolókká vál-
janak.

Középiskolai körkép
Négy kerületi iskola is várja a diákokat

Rákosmentén jelenleg négy középiskolában
van lehetõségük továbbtanulni a diákoknak:
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola és
Gimázium, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos
Gimnázium, Pál Apostol Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium és a Békésy György Pos-
ta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskolában.
Az intézmények vezetõit arra kértük röviden
mutassák be iskolájukat, illetve ismertessék a
beiskolázásra vonatkozó feltételeket.



2010. FEBRUÁR 4. OOOO KK TT AA TT ÁÁ SS 15

KILI TAMÁS

N évadójára, Pál
apostolra emléke-

zett a Pál Apostol Kato-
likus Általános Iskola
diáksága, és nevelõ tes-
tülete január 22-én. Az
egész napos program-
sorozat az iskola aulájá-
ban megtartott szentmi-
sével vette kezdetét,
amelyet Udvardy Tamás
katolikus plébános és
Mosolygó Marcell görög
katolikus paróchus ce-
lebrált. A verses-zenés,
színes mûsort követõen
Horváthné Vincze Judit
igazgató ünnepélyesen
kihirdette a diákigazga-
tó-választás végered-
ményét. Külön hangsú-
lyozta, hogy nagyon
szoros volt a küzdelem,
a legtöbb szavazatot
Murányi Lilla 11. osztá-
lyos tanuló kapta. A
frissen megválasztott

diákigazgató gratulált a
második, harmadik he-
lyezetteknek, és mint el-
mondta, külön öröm
számára, hogy az egy-
mást követõ harmadik
évben is az õ osztályá-
ból került ki a gyõztes,
ami példa nélküli az is-
kola történetében. Ud-
vardy Tamás és Mo-
solygó Marcell felszen-

telte azt az aulában ott-
honra találó mellszob-
rot, amely Mindszenthy
József bíboros ábrázolja,
a gipszportrét Babusa Já-
nos képzõmûvész ado-
mányozta az iskolának.

Korosztályok szerint
több program közül is
választhattak a gyere-
kek, a felsõ tagozatosok
és a gimnáziumi tanu-

lók a tornacsarnokban
várták izgatottan a nagy
túlélõ, Oloffson Placid
atya lebilincselõ elõadá-
sát. A 94. életévében já-
ró egykori bencés szer-
zetes, tanár tanulságok-
ban is bõvelkedõ, kalan-
dos életútjából mesélt
részleteket, külön ki-
emelve az 1946-os letar-
tóztatásának körülmé-

nyeit és annak a szomo-
rú tíz évnek a történetét,
amelyet a Gulágon volt
kénytelen eltölteni. Ha-
zatérése után gyári
munkásként, mosodai
alkalmazottként kereste
kenyerét, Isten szolgála-
tával azonban egy pilla-
natra sem hagyott fel.
Végül ismét hivatalosan
is papként tevékeny-
kedhetett. Fordulatos
életének legnagyobb ta-
nulságát a következõ
gondolatban foglalta
össze: „A szenvedést
nem szabad dramatizál-
ni, az élet apró örömeit
észre kell venni, és meg
kell örvendezni. Nem
szabad azt mondani,
hogy én vagyok a világ
legkiválóbb embere,
mert a másik is lehet ki-
váló, de az adott hely-
zetben kell nemesebb-
nek lennem, mint a kör-
nyezetem.”

Pál-nap a Pál apostolban

KILI TAMÁS

Számtalan kerületi
programmal emlé-

keztek meg a magyar
kultúra napjáról, ám
csak kevesen gondoltak
a jövõ generációjára, a
gyermekekre.

A Vigyázó Sándor
Mûvelõdési Ház január
23-án kimondottan a
gyerekek számára szer-
vezett ünnepi progra-
mot a magyar Himnusz
születésének évforduló-
ja alkalmából azzal a
nem titkolt szándékkal,
hogy nagyobb figyel-

met szenteljünk hagyo-
mányainknak, gyökere-
inknek, nemzeti tuda-
tunk erõsítésének, fel-
mutassuk és továbbad-
juk a múltunkat idézõ
tárgyi és szellemi érté-
keinket. A színházte-
remben Benedek András:
Csudakarikás címû ze-
nés népi mesejátékát a
Nevesincs Színház elõ-
adásában láthatta a
nagyérdemû, majd a
Fórum teremben élõze-
nés magyar táncház és
népi játszóház várta a
táncos lábú apróságo-
kat és szüleiket. 

A magyar kultúra napja gyerekeknek
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A magyar kultúra napja Rákoshegyen
SZAKÁCS ZSUZSA

K ölcsey Ferenc 1823.
január 22-én tisz-

tázta le Csekén a Him-
nusz kéziratát, amely-
nek emlékére 1989 óta
ezen a napon ünneplik
hazánkban a magyar
kultúra napját. Az Er-
dõs Renée Ház és a
Rákoshegyi Bartók Ze-
neház az idén is közös
programmal várta
rákosmente polgárait,
akik nem okoztak csa-
lódást, és zsúfolásig
megtöltötték az írónõ
egykori házát. Az Er-
dõs Renée Ház kiállító-
termeiben Örökségünk
címmel kerületünk hu-
szonhat képzõ- és ipar-
mûvészének – Albert
Éva Katalin, Ádámffy Pál,

Ballonyi Pál Margit,
Bánkuti István, Barnóth
Zoltán, Bottos Gerõ Gá-
bor, Csorba Katalin, Haj-
dufy Zsuzsa, Ilosfai Krisz-
tián, Kacsó Gergely, Ka-
csó Péter, Károlyi Ernõ,
Kiss György, Kukucska
János, Laborcz Mónika,
Mecseki Hargita, M.
Novák András, Orosz Ká-

roly, Parrag Emil, Páljá-
nos Erzsébet, Rabie M.
Hadie, Szakáll Ágnes,
Szalay Szilvia, Szinte Gá-
bor, Tömpe Emõke, Vitá-
rius Nikoletta – alkotása-
iból nyílt igen sokszínû,
igényes kiállítás, ame-
lyet P. Szabó Ernõ mû-
vészettörténész nyitott
meg.

A magyar kultúra
napja tiszteletére Riz
Levente polgármester
által felajánlott fõdíjat
a szakmai zsûri Kiss
György rákoshegyi
szobrászmûvésznek
ítélte, aki a tavalyi év-
ben a Gyulai várat
megmintázó emlék-
pénzzel elnyerte a Vi-
lág legszebb érméje
kitüntetést. A díjat
Horváth Tamás alpol-
gármester adta át, aki
köszöntõjében hang-
súlyozta, Rákosmente
önkormányzata a jö-
võben is támogatni kí-
vánja a kultúrát, a ke-
rületünkben élõ mû-
vészeket, hogy egyre
több világhírû alkotás
születhessen Rákos-
mentén.

Az Erdõs Renée Ház
magyar kultúra napi
programja Zollai Vero-
nika népdalénekes mû-
sorával zárult, a tárlat
február 21-ig tekinthetõ
meg, amely Rákos-
mente Önkormányzata
és Riz Levente polgár-
mester támogatásával
jött létre.

Az ünnepi megnyitó
után a program a Rá-
koshegyi Bartók Zene-
házban folytatódott,
ahol Bokor Jutta fogadta
a vendégeket. A Him-
nusz közös eléneklése
után Oravecz György
zongoramûvész – akit a
komolyzene-kedvelõk
Liszt-specialistaként is-
mernek – virtuóz játéká-
val kápráztatta el a hall-
gatóságot.

A kultúra ünnepe a Vigyázóban 
Kiállításmegnyitóval és színvonalas ünnepi mûsorral emlékeztek a Himnusz születésére

SZAKÁCS ZSUZSA

Amagyar kultúra
napja alkalmából

nyílt meg Szakáll Ágnes
festõmûvész Magyar
táj, magyar ecsettel cí-
mû kiállítása január 24-
én a Vigyázó Sándor
Mûvelõdési Ház Ballo-
nyi galériájában. A tár-
latot Boros Judit mûvé-
szettörténész, a Ma-
gyar Nemzeti Galéria
osztályvezetõje nyitot-
ta meg: „Nagyon so-
kan jöttek el Szakáll
Ágnes kiállítására, ta-
lán nem is férnek most
rendesen a festmények
közelébe, pedig fontos,
hogy adjunk magunk-
nak annyi idõt, hogy
ezek a képek közel jö-
hessenek hozzánk,
mert csak úgy tudnak a
mi tapasztalati vilá-
gunk részeseivé válni.
A jó mûvészi munkák
mindig megérik a
szemlélõdést, kompro-

misszumok nélkül. En-
nek a kiállításnak egyik
lényeges pontja, hogy
minden festményen
van számunkra valami
fogódzó, különleges
nyitottsága pedig azt
hangsúlyozza, hogy
konkrét szellemi ta-
pasztalat lenyomatai.
Sokféleségük egyben
egységüket is biztosít-
ja, ami egyáltalán nem
tekinthetõ ellentmon-
dásnak, hiszen bátran
kijelenthetjük, Szakáll
Ágnes korai alkotásai,
amelyek a nyolcvanas
években készültek, a
lehetõ legnagyobb har-
móniában vannak az
elmúlt hónapok mun-
káival.”

A tárlatmegnyitó
után a kultúra napi
ünnepség a színház-
teremben folytatódott,
ahol Riz Levente polgár-
mester mondott ünne-
pi köszöntõt. A rendez-
vényen Rákosmente

testvérvárosa, Gyer-
gyószentmiklós alpol-
gármestere, Lázár Zol-
tán és küldöttsége is
részt vett.  

„A kultúra nem létez-
het közösség nélkül, így
a közösség mindenkor
szoros része nemzeti
kultúránknak. De azt is
nyugodtan ki merem je-
lenteni, hogy európai
kultúra sem létezhet
magyar kultúra nélkül.
Ezért egyre több olyan
közösségre, úgyneve-
zett végvárra van szük-

ség, ahol megõrzik,
megvédik a magyar
kultúrát. Martonosiné
Orosz Márta is egy ilyen
»végvári hõs«, aki 1991
óta, ennek az intézet-
nek a vezetõjeként min-
dig a magyar kultúrát
szolgálta. Rákosmente
önkormányzatának az
a küldetése, hogy eze-
ket az intézményeket,
közösségeket megerõ-
sítse” – hangsúlyozta a
polgármester.

Martonosiné Orosz
Márta, a ház tizenkilenc

év után nyugdíjba vo-
nuló igazgatója a ma-
gyar kultúra napján,
rendhagyó, búcsúmû-
sorral köszönt el,
amelynek elsõ vendége,
Lukács Sándor, a Víg-
színház színmûvésze
saját versét adta elõ.
Fellépett még az este fo-
lyamán Újvári Zoltán, a
Nemzeti Színház tagja,
Bálint András, a Radnóti
Színház igazgatója,
majd Cseh Tamás, a nyá-
ron elhunyt gitáros éne-
kes a filmkocka segítsé-
gével lehetett jelen. Dó-
czi Péter színmûvész Jó-
zsef Attila versét szaval-
ta, majd Martonosi
György és Kaltenecker
Zsolt jazz-zenészek tör-
ték meg a prózai mûvé-
szek mûsorát. Laár And-
rás, a L’art pour L’art
társulat Besenyõ Pista
bácsija zárta az ünnepi
mûsort, aki most is óri-
ási sikert aratott ab-
szurd humorával. 
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Fontos a régmúlt megõrzése
Interjú Szakáll Ágnes festõmûvésszel

SZAKÁCS ZSUZSA

M ár tíz éve annak,
hogy egy rossz

lépés miatt meg kellett
mûteni a bokámat, kór-
házi fertõzést kaptam,
aminek az lett a követ-
kezménye, hogy azóta
ehhez a székhez va-
gyok kötve. Azokban
az idõkben én annyi
szenvedést láttam ma-
gam körül, hogy végül
is nem szólhatok sem-
mit, hiszen mûködik a
kezem, mûködik a fe-
jem, így ma is ugyan-
úgy tudok festeni, mint
annak idején. Az életem
annyiban változott,
hogy nem oda megyek
és nem akkor, amikor
akarok. Leszûkültek a
lehetõségeim. Aki két
lábon jár, az nem is tud-
ja, hogy milyen problé-
mákkal kell szembe-
nézni annak, aki kerek-
esszékhez van kötve.
Gyulára, a mûvészte-
lepre viszont most is el
tudok menni, mint ré-
gen, mert megteremtet-
ték a feltételeket.

– Alkotómunkáját
mennyiben befolyásolta,
festészetét mennyiben vál-
toztatta meg balesete?

– Elmondhatom,
hogy a szabadságomat
elsõsorban az adja meg,
hogy tudok festeni. Sze-
rintem nem érzõdik a
képeimen, hogy merõ-
ben megváltozott az
életem. Sõt, régen sok-
kal sötétebb színekkel
festettem, mostanában
viszont kivilágosodtak
a képeim, mondják azt

is, hogy a visszafogott
színkezelés jellemzi a
festményeimet.

– Mikor kezdõdött kap-
csolata a mûvészettel?

– Sopronban szület-
tem, 1954-ben költöz-
tünk a kerületbe, elõ-
ször Rákoskertre, majd
Rákosligetre. 1986 óta
élek Rákoshegyen. A
rákosligeti általános is-
kolában Tóth Júlia volt a
rajztanárom, õ ébresz-
tette fel bennem a mû-
vészet iránti érdeklõ-
dést. A Képzõ- és Ipar-
mûvészeti Gimnázium
elvégzése után kerül-
tem be Tóth Tibor festõ-
mûvész ligeti szakköré-
be. Itt a szakmai képzé-
sen túl lehetõségünk
volt bekapcsolódni a
Mûvészetbarát Kör ren-
dezvényeibe. Így meg-
ismerhettük az akkori
magyar képzõmûvé-
szeti élet támogatott,
tûrt és tiltott irányzata-
it, alkotóit is.

– Érettségi után mihez
kezdett?

– Soha nem gondol-
tam arra, hogy a festé-
szetbõl meg lehet élni, a
hetvenes évek elején
Laborcz Mónika kerámi-
amûhelyében dolgoz-
tam, majd különbözõ
múzeumi kiállítások
szervezési és kivitelezé-
si munkáiban vettem
részt. Közel harminc
éve szabadúszóként te-
vékenykedem.

– Több mint negyven
éve, megalakulása óta ál-
landó résztvevõje és idõn-
ként vezetõje a Gyulai
Nyári Mûvésztelepnek.

Mi volt az, ami minden
nyáron odavonzotta a mû-
vésztelep fiatal alkotóit?

– A város mindig
készségesen segített,
kaptunk kollégiumban
szállást és mûtermi le-
hetõséget. Alkalmunk
volt modell után rajzol-
ni, festeni, de Gyulán
lehetett látni templom-
tornyot, patakot, elha-
gyott házakat, sufnit,
bozótot és hátsó udvart,

roskatag tárgyakat és
öreg embereket. Igazi
klasszikus értelemben
vett szabadiskola volt a
mûvésztábor, erõs ér-
zelmi kapcsolódással a
látványhoz. A legfonto-
sabb mégis talán az
volt, hogy mesterünk,
Tóth Tibor szilárdan
összefogta a telep fiatal-
jait.

– Képein nyomon kö-
vethetõk az elmúlt korok
tárgyai, utcarészletei,
amelyek mára szinte telje-
sen eltûntek.

– A gyulai mûvészte-
lep alkotócsoportjának

tagjai pontos megfigye-
lés alapján, szociografi-
kus megközelítésmód-
dal „dokumentálták” a
látványt, amolyan ér-
tékmentést végeztek.
Ezt tettem én is. Több-
fajta technikával dolgo-
zom, szívesen festek
akvarellel és olajto-
jástemperával; az elõb-
bit azért kedvelem,
mert gyors a technikája,
az olajtojástemperát - ez

hatásában a klasszikus
olajfestéshez hasonlít -
pedig hosszan lehet fej-
leszteni.

– Mennyi idõ alatt ké-
szül el egy Szakáll Ágnes-
festmény?

– A festõk sokféle-
képpen dolgoznak:
van, aki kimegy a hely-
színre, mindig ugyan-
abban az idõpontban,
és ott fest; van, aki a
helyszínre kiérve csak
vázlatot készít, és aztán
a mûteremben alkot, de
mostanában egyre gya-
koribb, hogy fotó ké-
szül a modellrõl, az ut-

carészletrõl és annak
alapján készül a kép. Én
azt szeretem, és szerin-
tem akkor lesz igazán jó
egy alkotás, ha a mû-
vésznek érzelmileg is
köze van ahhoz, amit
csinál. Én a helyszínen
akvarellt szoktam ké-
szíteni, ami önálló kép-
ként is megállja a he-
lyét, viszont egy na-
gyobb méretû olaj-,
vagy olajtojástempera
képen több hónapig
dolgozom a mûterem-
ben.

– Mi foglalkoztatja
mostanában?

– Télen is festek,
ilyenkor inkább csend-
életet. Ha eljön a ta-
vasz, kimegyek a kert-
be, és majd ott fogok
dolgozni. Nyáron pe-
dig Gyulán. De mosta-
nában nagyon foglal-
koztat, hogy mi lesz a
képeimmel, ha én már
nem tudok rendelkezni
felettük. Ezért elhatá-
roztam, hogy átnézem
a régi festményeimet,
válogatok köztük, sõt,
még talán némelyiket
tovább is gondolom.
Nagyon foglalkoztat
ezen kívül a helytörté-
net, ezért régi képesla-
pokat és fotókat is gyûj-
tök. A napokban az
interneten például rá-
bukkantam egy aukció-
ra, ahol egy olyan ké-
peslapra lehetett licitál-
ni, amelyen Aulitzky
Ottó régi üzlete látható
Rákoshegyen, a Damja-
nich és a Petõfi utca
sarkán. Mivel a férjem,
Lakatos József Péter ab-
ban a házban született,
és még ismerte a tulaj-
donost is, ezért nagyon
szeretném ezt a lapot
megszerezni. Úgy gon-
dolom, kötelességünk a
régmúlt megõrzése,
dokumentálása. Ez tu-
lajdonképpen a festé-
szetemre is igaz.

Szakáll Ágnes festõmûvésznek Magyar táj, ma-
gyar ecsettel címmel nyílt kiállítása január 24-
én a Vigyázó Sándor Mûvelõdési Ház Ballonyi
galériájában a magyar kultúra napja tiszteleté-
re. A megnyitó után csendes, téli napok követ-
keztek, amelyek egyikén a Rákoshegyi Közös-
ségi Házban találkoztunk. Egész nap esett a hó,
de mind a ketten pontosan érkeztünk. Õ kerek-
esszékben. És innen indult a beszélgetésünk.
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A Falvak Kultúrájá-
ért Alalpítvány

1998 õszén hozta létre a
kultúra ápolása, köz-
kinccsé tétele, alkotó
fejlesztése és kulturális
tevékenység támogatá-
sa terén kifejtett tevé-
kenység elismerésére a
Magyar Kultúra Lo-
vagja címet. Január 22-
én, a magyar kultúra
napja gálán került sor a
lovagi elismerések át-
adására az Uránia
Nemzeti Filmszínház-
ban. A kultúra lovagja
cím igazi erkölcsi érté-
két az jelenti a kitünte-
tettek számára, hogy
azt a saját közösségük
k e z d e m é n y e z é s é r e
kapják. A cím adomá-
nyozására az önkor-
mányzatok és a civil
szervezetek nyílt pá-

lyázat útján adhatnak
jelölést. A pályázatokat
egy tizenkét fõbõl álló
tanácsadó testület bí-
rálja el. Az alapítvány
december elején értesí-
tette a pályázókat a
döntésrõl. Az euró-
atlanti integráció elõse-
gítése érdekében évrõl-
évre emelkedik a lova-
gi címmel rendelkezõ
külföldi állampolgárok
száma is. A gálán éven-
te egy régió mutathatja
be saját kultúráját, idén
a magyar-horvát-szlo-
vén hármas határnál
elterülõ Mura mente
régió volt soron. Mura-
keresztúri tamburaze-
nekaruk az adományo-
zó ceremónia elõtt hor-
vát népdalokat játszott
a szépszámú közön-
ségnek.

Kerületünk díjazott-
ja, Herencsár Viktória

cimbalommûvész, aki-
nek már ötéves korá-
ban Kodály Zoltán is
hallhatta a játékát a Ze-
neakadémián. Három
és fél évtizede szerzett
diplomát a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fõisko-
lán cimbalom, ének és
szolfézs szakon. Ezt kö-
vetõen a Magyar Rádió
szólistája, majd a Ma-

gyar Állami Operaház
tagja lett. Tizenkét esz-
tendeje a besztercebá-
nyai Mûvészeti Akadé-
mia docense. Tanított
és koncertezett a Kínai
Zeneakadémián, Gö-
rögországban, Argentí-
nában és Uruguayban
is. Két évtizede fõszer-
vezõje a pécsi Cimba-
lom Világkongresszus-

nak. Ezen a rendezvé-
nyen alapították a Cim-
balom Világszövetsé-
get, amelynek azóta is
az elnöke. A cimbalom
hangszer egyetemes
kultúrájának megis-
mertetõje, népszerûsí-
tõje és összehangolt ok-
tatásának kezdeménye-
zõje. Herencsár Viktó-
ria a kortárs zenemûvé-
szet nemzetközi össze-
fogásáért kapta meg a
Magyar Kultúra Lo-
vagja címet. A lovaggá
ütést követõen a ta-
nácsadó testülettõl ve-
hette át az elismeréssel
járó érmet, ezüst kitû-
zõt, oklevelet és a Kul-
túra Lovagrendje Év-
könyvét. A frissen ki-
tüntetett mûvésznõ-
nek Rákosmente nevé-
ben elsõként Fohsz Ti-
vadar alpolgármester
gratulált.

Herencsár Viktória elismerése
A Magyar Kultúra Lovagja lett a kerületi cimbalommûvész

KILI TAMÁS

B enedek József szob-
rászmûvész, a ma-

gángaléria társtulajdo-
nosa, bevezetõjében ar-
ra próbált választ talál-
ni, hogy mi szükség van
ezekre a kis képzõmû-
vészeti központokra.
Kitért a kerületi kultu-
rális intézményekben
megrendezett kiállítá-
sokra, ahol véleménye
szerint valójában na-
gyon kevés értékes kép-
zõmûvészeti alkotás
mutatnak be. A másik
probléma, hogy meg-

akadályozzák a jelenkor
emberét a jelenkor érté-
keinek megismerésé-
ben, pedig értékek nél-
kül nem lehet társadal-
mat építeni, mert elõbb
utóbb összeroskad.
Olyan idõk következ-
nek, amikor a mûvész
munkája nem fejezõdik
be a mûteremben, új
mûfajt teremtve, alkotá-
sait be is kell mutatnia a
közönségnek. A szerve-
zõi és rendezõi munkák
azonban különleges
hozzáértést követelnek.
A kiállítás anyagára rá-
térve hangsúlyozta,

hogy értékes életmû-
vekhez kapcsolódó mû-
veket és meghívott fia-
tal generációhoz tarto-
zók alkotásait mutatja
be. A tárlat jelképes cí-
me a mûvészeti alkotá-
sok eredetére, minden-
kori jelenére és szerepé-
re utal.

Fohsz Tivadar alpol-
gármester köszöntõjé-
ben hangsúlyozta, hogy
a központi pénzelvoná-

sok következtében kerü-
letünk mûvelõdési há-
zai nincsenek túl rózsás
anyagi helyzetben. A
2010-es költségvetés sa-
rokszámai azt mutatják,
hogy annyira súlyos a
helyzet, amilyen még
soha sem volt. Úgy néz
ki, az önkormányzatnak
elég jelentõs költségve-
tési hiányt kell lefarag-
nia, az oktatásra, kultú-
rára egészen biztosan

kevesebb pénz jut majd,
mint eddig. Ezért van
szükség az ilyen kis szi-
getekre, ahol vállalkoz-
nak a kultúra közvetíté-
sére, mert erre van most
igazán nagy szükség.

Amikor azt a szót
halljuk, hogy életfa, el-
sõsorban a népmûvé-
szet, a nép hagyomány-
képei kezdenek burján-
zani elõttünk – kezdte
megnyitóbeszédét Csáji
Attila, majd bevallotta,
hogy õ maga soha sem
festett életfát. Ugyanak-
kor munkái legmélyén
mindig az életfát keres-
te, az életerõt, a teremtõ
erõt cseppentõ állapo-
tot. Végezetül B. Laborcz
Flórának és Benedek Jó-
zsefnek megköszönte,
hogy fenntartják ezt a
galériát, ami önmagá-
ban is egy sajátos áldo-
zat.

Világfák a B. L. Teremben
A magyar kultúra napja tiszteletére nyílt kiállí-
tás Világfák címmel Rákoshegyen, a B. L. Terem-
ben január 26-án. A Renée Mûvészeti Társasság,
a Laborcz Ferenc Közhasznú Mûvészeti Egyesü-
let és a Nemere Közhasznú Mûvészeti Egyesület
közös szervezésében megrendezett tárlatot Csáji
Attila, Munkácsy-díjas képzõmûvész, a Nemzet-
közi Kepes Társaság elnöke nyitotta meg.
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SZAKÁCS ZSUZSA

A Magyar-Indonéz
Kulturális Társa-

ság meghívására eljött
és köszöntõt mondott
az indonéz nagykövet-
ség két munkatársa,
Patrícia asszony és Wi-
bowo úr, majd a megnyi-
tó mûsor befejezéseként
férfi jávai táncos, bali-
néz zenére mutatta be
népének õsi táncát és
népviseletét, amely óri-
ási sikert aratott.

A tárlat különlegessé-
ge Mangasi Sihombing -
Indonézia magyaror-
szági nagykövete -
Szumátra északi részén,
majd negyven évig
gyûjtött kézi szövésû
textiljei, az ulosok, amit
az ott élõk szakrális

szõttesként, Isten ado-
mányaként becsülnek.
A Toba-tó körül élõ
batak népcsoportok – a
XIX. század második fe-
léig jórészt a külvilágtól
elszigetelten éltek – kéz-
zel szövik, festik, arany
és ezüst szálakat szõnek
bele, majd különféle al-
kalomra megajándé-
kozzák vele egymást. A

Bekabuluh például a
házasulandók fejére ke-
rül, vagy a võlegény
vállára. 

Tari Eszter fotósoro-
zattal jelentkezett, meg-
kapóan különlegesnek
tûntek Közép-Jáva rizs-
teraszairól készült fény-
képei. Az embermagas-
ságú Dajak életfát Kali-
mantan szigetén készí-
tették. Lombok szigeté-
rõl kókuszpálma törzsé-
bõl készült egzotikus te-
tovált maszkok, Baliról
sötét, csokoládébarna

teakfa szobrokat állítot-
tak ki Rákoscsabán.
Megismerhettük Indo-
nézia címerállatát, a
hindu mitológia sas-
madarát, a Garudát.
Dezséry Dorottya Indo-
néziában készült fotóit
Szük Norbert ecsetvoná-
sai tették különlegessé,
aki elmondta, három
évig éltek a különleges
szépségû Balin.

A Rákoscsabai Mûve-
lõdési Ház idei elsõ ki-
állítását Piláth Károly
képviselõ támogatta.

Indonézia üzenete
Szakrális szõttesek, különleges maszkok, szobrok a csabai kiállításon

HORVÁTH TIBOR

H árom év után is-
mét Rákoske-

resztúron vendégeske-
dett Karafiáth Orsolya
költõnõ, akivel Barna
Andor önkormányzati
képviselõ beszélgetett
a Tacubában. A meghí-
vás apropójául a tavaly
decemberben megje-
lent új kötet szolgált,
amely A cigánykártya
néven került a köny-
vesboltokba.

A versek mellett a
mûvésznõnek jut ideje
más irányú mûvészeti
tevékenységre is, Mol-
nár György legutóbbi
filmjének (Ki/Be Ta-
waret) õ írta a forgató-
könyvét, amellyel az
idei filmszemlén talál-

kozhatunk majd. Nagy
örömmel töltötte el Or-
solyát, hogy zenekara,
az Electric Boogie
Kommandó is szerepel
az opusban. A musical-
írásra is ráhangolódott
2009-ben: Macskadé-
mon címmel írja azt a

darabot, amelyet a sa-
ját cicája inspirált, s
amiben minden sze-
replõ meg fog halni. 

Verseskötetei mind-
össze ötévente jelen-
nek meg, aminek az az
oka, hogy kifejezetten
lassan ír. „Ahogy múl-

nak az évek, egyre bi-
zonytalanabb vagyok
magamban, ez nem te-
szi könnyûvé a versek
megszületését. Alig
várom már, hogy öreg
legyek, és a gyûjtemé-
nyes verseimet teljesen
átalakítva jelentessem
meg.” Már kiskorában
belevágott a színda-
rabírásba, amelyeket a
rokonaival játszatott
el, a nagyszüleinek pe-
dig kötelezõ volt vé-
gigülniük minden elõ-
adást. A halál kilenc-
éves kora óta központi
motívuma a verseinek,
amire minden bizony-
nyal az is rásegített,
hogy egy temetõ mel-
lett laktak.

KO próbálkozott a
regényírással is, de rá

kellet ébrednie, hogy
ahhoz kevésbé ért,
mert csak kis lépések-
ben képes gondolkod-
ni, ez a magánéletére
is érvényes. A szabad-
idejét Dallas-nézéssel
tölti ki, német nyelven
nézett végig kilenc
évadot, és kétségbees-
ve konstatálta, hogy
már csak kettõ évad
van hátra. A Ewing-
család története töké-
letes kikapcsolódást
jelent számára. Buda-
pest mellett három
kedvenc külföldi váro-
sa van: Bázel, Berlin és
Padova. Egy város
Karafiáth számára a
benne élõ emberek és a
kocsmák miatt izgal-
mas, az építészet ke-
véssé foglalkoztatja.

Karafiáth Orsolya a Szabad Szellemi Mûhelyben

Indonézia õsi, egzotikus kultúrájú örökségébõl
adott ízelítõt a január 8-án megnyíló gyûjtemé-
nyes kiállítás, amelynek házigazdája a Rákos-
csabai Mûvelõdési Ház volt.

Felhívás 

fánksütõversenyre
Kedves kerületi 

sütni-fõzni tudó/szeretõ
látogatóink!

FEBRUÁR 13-ÁN, 
szombaton 16-18 óra 

között farsangi mulat-
ságot rendezünk

Rákosligeten, 
a Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Házban. 
A délután folyamán

farsangifánk-kóstolót
tartunk a közönség által
készített finomságok-

ból, amelyeket ter-
mészetesen még otthon

kell elkészíteni. 
A farsangi fánkokat 
a közönség soraiból
választott zsûri fogja

értékelni. A legfi-
nomabbnak ítélt ele-
delek készítõi értékes

jutalomban részesülnek.

Sok szeretettel várjuk
önt és kedves családját
februári mulatságunkra
na és persze a fánkokat

se felejtsék otthon.
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A gyerekek a múlt
hangulatát idézõ

környezetben, megsár-
gult korabeli fotók és
kopott relikviák között
nyerhettek bepillantást
a régi keresztúriak hét-
köznapjaiba és ünne-
peibe. Derzbach István-
né pedig mesélt azok-
ról a régi idõkrõl, ami-
kor még sokkal keve-
sebb autó füstölt az
utakon, és divat volt lo-
vas szekérrel járni a
földekre. Keresztúr tör-
ténelmébõl merítve el-
mondta, hogy a török
és a tatár elleni harcok
után a kis település
csaknem teljesen el-
néptelenedett, az 1700-
as években kezdték be-
telepíteni a katolikus
szlovákokat és a hazá-
jukban akkor nem szí-
vesen látott evangéli-
kus vallású németeket.
Valamikor a Pesti út
mindkét oldalán az el-
ágazás és a mai Bakan-
csos utca között laktak
a szlovákok (Tótfalu), a
németajkúak (Svábfa-
lu) pedig a Bakancsos
úttól a fõváros felé hú-
zódó területen. Szép
parasztházak sorakoz-
tak míves kerítéssel és
kapukkal, az itt élõk
pedig jellemzõen a

földbõl, állattartásból
éltek.

A 70-es évek elején
kezdõdtek meg a pa-
nelházak építése a vá-
rosközpontnál és ha-
ladtak tovább Buda-
pest irányába. Több ge-
neráció élete munkáját
a földdel tették egyen-
lõvé, a megélhetést je-
lentõ termõföldbõl ku-
korica helyett betonhá-
zak emelkedtek ki. A
módosabbak tudtak
maguknak családi há-
zat vásárolni, de akik-
nek csak szoba-kony-
hás házuk volt, nem
kaptak annyi kártérí-
tést, amibõl futotta vol-
na másik saját házra,
ráadásul a szanálás hí-
rére jócskán megemel-
kedtek az ingatlanárak.
Elsõként a piac melletti

tízemeletes ház, az
úgynevezett „kaka-
sosház” tört az ég felé
az alacsony épületek
mellõl, majd egyre
több a tíz- és négyeme-
letes házat, vagy ahogy
akkor a falusiak csúfol-
ták, a skatulyaházakat
építettek.

A képviselõ arról be-
szélt, hogy a régi Ke-
resztúron sokan foglal-
koztak kukoricater-
mesztéssel, ami gépek

hiányában komoly fizi-
kai állóképességet kö-
vetelt. Ló húzta az ekét,
a kukoricaszemeket
kézzel szórták a földbe,
és két kézzel kapáltak.
Kézzel törték le az
aranysárga kukorica-
csöveket, amelyeket ké-
sõ õsszel a padlásra
kellett felhordani, hogy
kiszáradjanak. Télen,
amikor a parasztem-
bernek más munkája
nem nagyon akadt, a
termést lehordták a
padlásról, a morzsolás-
ra pedig mindig össze-
jött a család. Miközben
a gyerekek jobb híján a
csutkákkal játszottak,
fél füllel arra figyeltek,
mirõl beszélgetnek,
pletykálnak a felnõttek:
melyik fiú kinek udva-
rol, ki halt meg a falu-
ban és mikor lesz a te-
metése, ki az, aki nem
mûveli rendesen a föld-
jét. A legkisebbektõl az
aggastyánokig min-
denki tudta mi történik

a faluban – tette hozzá
Derzbach Istvánné,
majd felelevenített egy
érdekes hagyományt:
ha valaki morzsoláskor
piros kukoricacsövet
talált, az már mehetett
is aludni, mert szeren-
cséje folytán nem kel-
lett tovább dolgoznia.
Az elõre kikészített, jó
vékányi kukoricacsö-
vek között is akadt né-
hány piros színû csõ,
ami aztán igencsak
megmozgatta a diákok
fantáziáját, miután
képviselõ asszony inst-
rukciói nyomán bele-
fogtak a morzsolásba.
Ahhoz képest, hogy so-
kan még életükben
nem láttak kukorica-
csövet, derekasan dol-
goztak, legfeljebb csak
az elsõ szemek kiperge-
tése jelentett némi gon-
dot. A sublótfiókból
elõkerült a szlovák
népviselet néhány ru-
hadarabja is, amit a leá-
nyok fel is próbáltak.

Derzbach Istvánné és Mirák József, a XVII. ke-
rületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kép-
viselõje a szervezet Pesti úti helyiségében látta
vendégül január 27-én az Újlak utcai Általános
Iskola 4. b osztályos tanulóit, akik Erõs
Tamásné osztályfõnök vezetésével érkeztek a
sok meglepetést tartogató hagyományõrzõ ese-
ményre.

Mesék a régi Keresztúrról
Hagyományõrzõ foglalkozás az újlakos diákoknak

HIRDETÉSFELVÉTEL:
tel/fax.: 259-0511

Mobil.: 06-20-934-1257
e-mail: hirhozo.hirdetes@t-online.hu, hirhozo@t-online.hu



2010. FEBRUÁR 4. KKKK UU LLTT ÚÚ RR AA 21

HORVÁTH TIBOR

N emes célból gyûl-
tek egybe január

utolsó péntekén a ven-
dégek a Rákoshegyi
Bartók Zeneházban tar-
tott jótékonysági bor-
kóstolóra: a bevételt a
fõépület melletti kisház
tetõszerkezetének a
rendbehozatalára szán-
ták. A felújítás teljes
költsége mintegy más-
fél millió forint, aminek
az egyharmada gyûlt
össze ezen az emléke-
zetes estén. A résztve-
võk támogatói jegyeket
válthattak 10 ezer, 15
ezer és 20 ezer forintos
értékben. 

A fõszervezõk, Bokor
Jutta mûvészeti vezetõ
és dr. Bényi Zsolt rákos-
hegyi önkormányzati
képviselõ az est elején
köszöntötték az egybe-
gyûlteket, akiknek be-
mutatták a rendezvény
mátravidéki borász há-
zigazdáit: Karner Gábort,
Losonczi Bálintot és

Szecskõ Tamást. A fiatal
ambiciózus borászok, a
Tõkés Társak - Mátrai
Borász Kör tagjai kész-
séggel kalauzolták a
kóstolókat saját vörös,
fehér és rosé nedûik vi-
lágában. Az ízletes bor-
korcsolyáról a Szépréti
grill- és salátabár étte-
rem gondoskodott. A fi-

nom jazzes zenei aláfes-
tést a Someday Band
Trio szolgáltatta, igaz,
nem túl sokáig. A ma-
gasabb támogatói kate-
góriákban egy-egy szép
ajándékkal és jutalom-
sorsolással kedvesked-
tek a házigazdák a tá-
mogatóknak. A borkós-
tolás annyira jó hangu-
latban telt, hogy a temp-
lomtorony mutatója kö-
zel járt már az éjfélhez,
amikor az utolsó ven-
dég is távozott a Hu-
nyadi utcából. Az eset-
leges további befizetése-
ket az alábbi OTP-s
bankszámlaszámra vár-
ják a szervezõk: 1171-
7009-20044071.

Jótékonysági borkóstolót tartottak 
a Bartók Zeneházban

Wass Albertre
emlékeznek

Február 21-én 15 órától
emlékeznek meg Wass
Albert halálának évfordu-
lójáról Rákoskerten, a
Wass-szobornál (Pesti út
- Erzsébet körút sarok).
Beszédet mond Simó Jó-
zsef Wass Albert-kutató.
16.30-tól a Rákoskerti
Mûvelõdési Házban foly-
tatódik az ünnepi mûsor
Üzenet az Otthoni He-
gyekhez címmel. Az utána
következõ állófogadáson
Riz Levente polgármester
mond pohárköszöntõt.

SZAKÁCS ZSUZSA

A Diadal Úti Általá-
nos Iskola diákjai

rendhagyó módon ün-
nepeltek a magyar kul-
túra napján. A legkiseb-
bek a Gózon Gyula Ka-
maraszínházban Csukás
István humorral, szere-
tettel teli darabját, az
Ágacskát nézték meg.
Az ötödik és hatodik
osztályos tanulókat a
Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Ház látta
vendégül, ahol Huzella
Péter irodalmi mûsorát

kapták ajándékba a
háztól. A 7. a osztály  a
Csekovszky Árpád Al-
kotóházban tárlatveze-
tésen ismerkedtek a
mûvész egykori mûter-
mével és a kiállított al-

kotásokkal. A hetedike-
sek másik csoportját
Rákoshegyen, az Erdõs
René Házban Hódos
Mária mûvészettörté-
nész várta, hogy meg-
mutassa a diákoknak a

neves írónõ emlékszo-
báját, a Merzse-mocsár
élõvilágát bemutató ki-
állítást, valamint a diá-
kok megtekinthették a
kerületben élõ képzõ-
és iparmûvészek ma-
gyar kultúra napjára
rendezett tárlatát, ame-
lyen még az utolsó si-
mításokat végezték a
kiállítás rendezõi. A
nyolcadikos évfolyam a
Magyar Örökség Díjas
Petrás Mária kerámikus
kiállításán vettek részt a
Rákoskerti Mûvelõdési
Házban.

A Rákoskeresztúri
Könyvtár újdonságai

FELNÕTT:
Felsõoktatási tájé-

koztató, 2010.
Schäffer Erzsébet:

Bodobács
Albert Györgyi: A nõ

helye
Ablonczy Anna: Mi-

ért éppen Polcz Ala-
ine?

Vrábel Krisztina:
Dolce Vita Magyaror-
szágon

Huszti Péter: Kik
vagytok, hé!

Rátkai Tímea: Eskü-
võ lépésrõl-lépésre,
2010.

Rosamunde Pilcher:
A kék hálószoba

Elizabeth Adler: A
riviéra titka

Barbara Erskine: A
harcosok hercegnõje

J. R. Ward: Beavatás
Paulo Coelho: Szere-

lem
GYEREK:

Geronimo Stilton: A
Kalóz-szigetek kincse

Mussó Erika: Tiniva-
káció

Bordi Zsuzsanna: A
4. B. foglya

Walt Disney: A her-
cegnõ és a béka

Ulla Bartl: Elsõ köny-
vem a testemrõl

Guy Campbell: Va-
gány fiúk könyve

Diadalos kultúra nap

Február 13-án, 14
órától, immár hato-
dik alkalommal ren-
dezi meg az Újlak Utcai Általános Iskola Szülõi Munkakö-
zössége és az iskola vezetése az Újlak SZÍV jegyében, a Jó-
tékonysági Családi Farsangját. A szervezés-
ben részt vevõ szülõk és pedagógusok egy
emberként dolgoznak azon, hogy évrõl évre
kiemelt színvonalat biztosítsanak. Idén sztár-
vendégünk Tóth Vera 18.00 órától, majd
meglepetés sztárvendégünk 20.00 órától
szórakoztatja a közönséget. Gyönyörködhe-
tünk még Orosz József és Szüllõ Éva latin-
amerikai táncbajnokok, az Ametiszt Hastánc

Iskola, a vonZArt
Táncmûvészeti Stú-
dió és a Hip-Hop

Akadémia S. E., valamint Ress Hajni, a Madách Színház mû-
vészeinek elõadásaiban. A jelmezes felvonulás, az arcfestés,

a diszkó, a fotózás nagy élményt nyújt. A mû-
sorszámok között értékes tombolanyeremé-
nyeket sorsolnak ki. A rendezvény ideje alatt
ruhatár és büfé. Belépõk: gyermek 500 Ft, fel-
nõtt 1500 Ft, családi (2 felnõtt + 2 gyermek)
3500 Ft. Megvásárolhatók február 8-12-ig 8-
17 óráig az iskolában, vagy a rendezvény
helyszínén. Bõvebb tájékoztatás az iskola
honlapján: www.ujlaku-altisk.sulinet.hu.

A szeretetrõl szól az Újlak Farsang
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Február 13. 19.00 Egressy Zoltán: Sóska,
sültkrumpli - az Ascher Oszkár Színház elõ-
adása.
Február 17. 10.00 Az „Utazó Teaház” kere-
tében: „Mátyás, az igazságos”- Mátyás em-
lékhelyek címmel tart elõadás Tóth József történész, tanár.
Február 20. 19.00 Jewgeni Schwarz: Hétköznapi csoda - az Ascher
Oszkár Színház elõadása.
Február 21. 11.00 A cinege cipõje címmel Pomázi Zoltán és Tóth And-
rás, a Bojtorján Együttes két tagjának élõ zenés, interaktív, verses, já-
tékos gyermekmûsora hangszerbemutatóval egybekötve.
Február 21. II. Wass Albert-emléknap. 15.00 Megemlékezés a rákos-
kerti Wass Albert-szobornál. Beszédet mond Simó József, a Czegei
Wass Albert Alapítvány magyarországi elnöke, Wass Albert-kutató.
16.30 Üzenet az otthoni hegyeknek címmel irodalmi mûsor Wass Al-
bert mûvei alapján a Rákoskerti Mûvelõdési Házban. Közremûködnek:
Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos, a Magyar Örökség-díjas, nagyvára-
di Kiss Stúdió Színház tagjai.

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

Február 9. 09.00-12.30 Népi Játszóház.
Meseszövés Faragó Laurával, néphagyo-
mányok felelevenítése Tátrai Zsuzsannával, mozgásos népi játékok
Sándor Ildikóval. Belépõjegy: 700 Ft.
Február 14. 15.00 Ambrus Ákos - Baranyi Ferenc: Bogáncs - mesejá-
ték zenébe göngyölve, Fekete István mûve alapján. 
Február 18. 14.00 Alsó tagozatos népdalverseny.
Február 20. 19.00 Napfelkelte, a Ray Quartet koncertje. Etyeki Anikó
I. hegedû, Szûcs Ilona II. hegedû, Botos Vera brácsa, Baráti Eszter
cselló. Mûsor: J. Haydn: Napfelkelte Quartet, Bengraf József: G-dúr
Vonósnégyes, Puccini: Krizantémok, Sugár Rezsõ: III. Vonósnégyes.

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

Február 7. 10.00 Az égig érõ paszuly, a Babszem
Jankó Gyermekszínház elõadása.
Február 14. 11.00 Családi vasárnap a farsang jegyében. Pinokkió tör-
ténete - a Trambulin Színház elõadása. 
Február 14-ig Magyar táj, magyar ecsettel - Szakáll Ágnes kiállítása.
Február 20. 19.00 Molnár Ferenc: Az ibolya - vígjáték egy felvonás-
ban, a Bánfalvy Ági International Stúdió elõadása. Belépõ: 1500 Ft.
Február 14. 20.00 Jazzpresszó - Trio Acoustic. 
Február 27. 14.00-23.00 Dobosok Farsangja 15. 14.00 Hangszerkiál-
lítások, kurzusok. 16.00 Bemutatók a ROLAND standjánál. 16.00-
18.00 Berdisz Tamás dobkurzusa. 18.30 Jubileumi szuperkon-
cert.18.30 Nyitány. 18.40 Trignita Percussion. 19.15 Tisztelgés Jojó-
nak - Révész Csanád&Friends. 20.00 Fodo-Mogyoró Kornél-show.
20.25 Talamba. 21.30 Birta Miklós együttese 22.10 Meglepetés sztár-
vendég. A mûsort szerkesztette és vezeti: Martonosi György dobmû-
vész, dobtanár.
Február 16. 18.00 A „Nyilas-tábla” jövõje - területrendezési tervpá-
lyázat legkiemelkedõbb munkáiból rendezett kiállítás megnyitója.

Vigyázó Sándor Mûvelõdési Ház
(Pesti út 113., tel.: 256-4626) 
www.vigyazomh.hu 

Február 12. 20.00 Rock Klub. Jim Fizz,
Remove, Alkonyzóna. Belépõ: 800 Ft.
Február 13. 16.00-18.00 Mûvészeti Szalon 2010. „Itt a farsang áll a
bál” címû kiállítás megnyitója. A tárlatot Bodnár Kata, a Magyar Nép-
rajzi Múzeum munkatársa nyitja meg. Fellépnek a Gregor József Álta-
lános Iskola diákjai. Felkészítõ tanár: Erdélyi Ágnes. A legfinomabb far-
sangi fánkot készítõk díjazása. Táncház Tálas Ágival és muzsikus bará-
taival.
Február 19. 20.00 Társastánc Klub Kostyava Beatrix és Papp Krisztián
versenytáncosokkal. A zenepult mögött Borvári László lemezlovas. Tom-
bola! Minden résztvevõ vendég egy csésze teára. Belépõdíj: 1200 Ft.

Csekovszky Árpád 
Mûvelõdési Ház
(Hõsök tere 9. Tel.: 256-0267) 
www.csekohaz.hu

Február 5. 19.00 Grace és Gloria - Bérlet-
szünet, jegyek válthatók.
Február 7. 17.00 Farsangi fúvós muzsika -
Bérletszünet, jegyek válthatók.
Február 9. 19.00 A makrancos hölgy - Bérletszünet, jegyeladás cso-
portoknak.
Február 11. 10.00 Ágacska - Bérletszünet, jegyeladás csoportoknak.
Február 19. 19.00 Hajnali mellúszás - Gobbi Hilda bérlet, jegyek vált-
hatók.
Február 20. 19.00 Hajnali mellúszás - Mecénás bérlet, jegyek váltha-
tók.
Február 22. 10.00 és 14.00 Robin Hood - Nebulo bérlet, jegyeladás
csoportoknak.
Február 23. 19.00 Kaviár és lencse - Bérletszünet, jegyek válthatók.

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

Február 13. 10.00 Kézmûves gyermekfog-
lalkozás (festménymásolatok készítése).
Február 21-ig A XVII. kerületi képzõ- és
iparmûvészek tárlata.
Február 24. 18.00 Kézdi Nagy Géza kulturális antropológus elõadása
az indiai kultúráról.

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

Február 13. 18.00 Gyimesi és moldvai táncház a
Mokányos Együttessel.
Február 19. Numizmatikai kiállítás Válóczi István gyûjteményébõl.
Február 17. 10.00 Libuci és Gubanc kutya, a Nefelejcs Bábszínház
elõadása.

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

Február 19-ig SAKK-MATT címû kiállítás.

Rákoshegyi Közösségi Ház 
(Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. Tel/fax:
258-3394) 
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A kilenc évvel ez-
elõtt felszentelt

Madárdombon lévõ
Szent Pál katolikus
templom január 23-i
búcsújára igen sokan
érkeztek Rákosmente
különbözõ katolikus
közösségeibõl, amely-
nek nyitányaként Gyar-
mati Károly zeneszerzõ
Ave Máriája hangzott el
Tóthné Baranyi Krisztina
elõadásában. A résztve-
võk nagy szeretettel fo-
gadták Jókai Anna Kos-
suth-díjas írót, a kortárs
magyar irodalom egyik
legolvasottabb szerzõ-
jét, aki a keresztény em-
ber felelõsségérõl be-
szélt a hallgatóságnak.
Az írónõ kifejezte azon
reményét, hogy az a sú-

lyos erkölcsi válság,
amely ma Magyaror-
szágot emészti immár
évek óta, az emberek
akaratából rövidesen
véget ér.

„A remény abban áll,
hogy nem tart minden
örökké. Ha valamikor,
akkor most lesznek

azok a változások, ami-
kor megfordítható az
ország sorsa” – vallotta
Jókai Anna, akinek min-
den írását áthatja a
mélységes hit és szere-
tet. „Hiszek a szeretet
erejében. Szerintem a
kereszténység azt jelen-
ti, hogy ismerjük és gya-

koroljuk az irgalmat és
õrizzük a méltóságot. Ez
adja a biztonságát a ke-
resztény embernek” –
osztotta meg gondolata-
it a hívõkkel Jókai Anna.

A Király Péter és Varga
Dénes szerzõpáros Ide-
gen földön címû orató-
riuma zárta a délutánt.

A szombathelyi Karmel
együttest 2007-ben négy
házaspár alapította, sok
évi együtt zenélés után.
Céljuk az igényes, át-
gondolt zenei és gondo-
lati mondanivaló minél
színvonalasabb tolmá-
csolása. „Dalaink ember
és transzcendens kap-
csolatáról, az istenkere-
sésrõl szólnak, de egy-
ben imádságok is a ma
emberének és a mi fohá-
szainknak gyûjtemé-
nye” – összegezték
munkásságukat.

A Szent Pál-templom
búcsúja ünnepi szent-
misével zárult, amelyet
Tampu-Ababei József rá-
kosligeti plébános ce-
lebrált. A rendezvé-
nyen és szentmisén
részt vett Riz Levente
polgármester.

Búcsú a Szent Pál-templomban

Madárdombi 
INGATLANIRODA

Vadkacsa u. 89.
2,5% közvetítési díj, 

gyorsan elad, díjmentes
értékbecsléssel 

házhoz megy.
www.ingatlan.com/vadkacsa89

Ügyfélfogadás:
K-P: 10–18-ig, Szo: 10–16-ig

Tel.: 06-30-641-66-25,
258-66-30

FITTÁNC
Tánc a test és lélek 

karbantartására. Nem szeret
tornázni, de szeret mozogni,

miközben jól szórakozik? 
Lenne kedve egy jó csapatban 

koreográfiára táncolva átmozgatni
testét? Szeretettel várjuk most
induló Fittánc csoportunkba, 

március 6-tól minden szombaton
10-11 óráig. Részvételi díj: 

1400 Ft/alk. Vagy 4900 Ft/hó
Csekovszky Árpád Mûvelõdési Ház

1172 Bp., Hõsök tere 9. 
Tel: 256-0267.

Dr. Nagy Júlia
bõrgyógyász

bõrgyógyász és 
nemibetegségek szakorvosa,

kozmetológus,
gyermek bõrgyógyász

Rákoshegyrõl
az Uszoda utca 3. szám alá

helyezte át rendelését.

Rendelési idõ: 
péntek 15-18

szombat 9-12 óráig.
Telefon: 253-0117

BUDAPESTEN a XVII. ker. PESTI ÚTI TESCO PARKOLÓJÁBAN FELÉPÍTETT FÛTÕTT SÁTORBAN

PAPAGÁJOK és FÓKÁK VISELKEDÉSÉT BEMUTATÓ, OKTATÓ, TUDATOSÍTÓ, 
NEVELTETÕ EGYEDI SHOW, SZÁRAZON és VÍZBEN!!

Információ és jegyrendelés:
06-30-603-9925 számon

Pénztárnyítás: 10.00 órakor

FEBRUÁR 04-tõl–21-igVÁSÁROSNAMÉNYI ATLANTIKA Kft. VÍZIVIDÁMPARKJA
BEMUTATJA

FÓKA- ÉS PAPAGÁJSHOW

ELÕADÁSOK IDÕPONTJAI:
Premier: Február 04-én: CSÜTÖRTÖKÖN 18.00 órakor
HÉTFÕTÕL–PÉNTEKIG 18.00 órakor 
SZOMBATON és ÜNNEPNAPON 11.00, 15.00 és 18.00 órakor
VASÁRNAP 11.00 és 15.00 órakor 

HÉTFÕTÕL–PÉNTEKIG (hétköznapokon)
ELÕZETES EGYEZTETÉS ALAPJÁN: 

CSOPORTOS KEDVEZMÉNY
CSOPORTOKNAK KÜLÖN ELÕADÁS!!! 

KELLEMES SZÓRAKOZÁST KIVÁNUNK ÖNNEK ÉS CSALÁDJÁNAK!

A RÁKOSKERTI MÛVELÕDÉSI HÁZ 

MÛVELÕDÉSSZERVEZÕI
munkakörbe keres diplomával rendelkezõ, pályakezdõ kollégát, 
határozott idejû közalkalmazotti státuszba helyettesítés céljából.

A munkakör betöltésének kezdõ idõpontja: 
2010. március 1. hétfõ

Jelentkezési határidõ: 
2010. február 12. péntek

A jelentkezés módja: fényképes önéletrajz 
és a mûvelõdésszervezõi felsõfokú végzettséget igazoló
bizonyítvány másolatának postai úton történõ eljuttatása 

az intézmény igazgatójához az alábbi címre: 
Rákoskerti Mûvelõdési Ház 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66.
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Egészségnap a vöröskeresztnél
SZAKÁCS ZSUZSA

J anuár 28-án a szaka-
dó hóesés ellenére

közel ötven ember ke-
reste fel a Magyar Vö-
röskereszt új, Péceli út
106. szám alatti helyisé-
gét, ahol önkéntesek
bevonásával egészség-
napot tartottak. Szabó
Róbertné Györgyitõl, a
vöröskereszt helyi ve-
zetõjétõl megtudtuk,
fõleg az idõsebbek kö-
rében igen népszerû ez
a szûrés, amit minden

hónap utolsó csütörtök
délelõttjén tartanak.
Ezeken a napokon térí-
tésmentesen ellenõriz-
hetik a rákosmentiek a
vérnyomásukat, a ko-
leszterin- és a vércukor-
szintjüket. A jelenlévõ
egészségügyisek for-
manyomtatvánnyal lát-
ják el a hozzájuk fordu-
lókat, akik így havonta
dokumentálni tudják a
mért adatokat, ezen kí-
vül hasznos tanácsok-
kal is ellátják az egész-
ségnap résztvevõit.

MAMMOGRÁFIÁS SZÛRÕVIZSGÁLAT
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

A korai felismerés eszköze 
a mammográfiás szûrõvizsgálat.

A XVII. kerületben lakó 45-65 éves nõk, akiknek utol-
só mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év,
meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor
várják õket a HT Medical Centerben (Pesti út 177.,
Tel.: 253-6195, 256-4655, 256-0679) vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is 
a mammográfiás szûrõvizsgálaton!
A szûrõvizsgálat térítésmentes.

Információ:
ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete

Tel.: 465-3823
A lehetõség adott! Éljenek vele!

2010. február

A Bóbita Óvodát támogató Fehér Karácsony
Alapítvány javára a 2008. évben 168 084 Ft
folyt be a személyi jövedelemadóból felaján-
lott 1%-okból, amelyet az alábbi módon hasz-
náltunk fel: Fordulópont címû kiadvány elõfi-
zetése, óvodapedagógusok konferencián való
részvétele, 1 fõ óvodapedagógus továbbkép-
zésének finanszírozása, az óvoda udvarára
gumitéglához való szegély vásárlása. Nagylel-
kû támogatásukat köszönjük, és reméljük,
hogy a 2009. évi adójuk 1%-ának felajánlása-
kor sem feledkeznek meg a Bóbita Óvodáról.

A Csekovszky Árpád Mûvészeti Közalapít-
vány 2009-ben a Személyi Jövedelemadó 1
%-okból 101 952 Ft-ot kapott. Ez az összeg le-
hetõvé teszi, hogy befejezzük a háromnyelvû,
komplex internetes honlapunk tervezését és

kivitelezését. Nagy tisztelettel köszönjük a se-
gítséget mindazoknak, akik adózáskor a mi ci-
vil szervezetünket jelölték támogatásra. Kérjük,
ha módjuk van rá, a jövõben is segítsék az ala-
pítványunkat! Adószámunk: 18161935-1-42.

A Napsugár Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
2004 októbere óta közhasznú szervezet. Az
alapítvány célja hogy a Napsugár Óvoda gyer-
mekeinek neveléséhez, fejlesztéséhez segítsé-
get nyújtson a gyermekek nevelését segítõ pe-
dagógiai módszerek tárgyi és személyi feltét-
eleinek megteremtésében; az óvodai nevelés
tárgyi feltételeinek javításában: az épület kar-
bantartásában, felújításában, a játék- és
könyvállomány korszerûsítésével, bõvítésé-
vel, sporteszközeinek és udvari játékainak fej-
lesztésével. 2009. januártól december 31-ig

az alábbi támogatások gyarapították alapítvá-
nyunkat: Elõzõ évrõl fennmaradó összeg: 651
550 Ft. Szülõi adományok: 202 000 Ft. Adó
1%: 811 190 Ft. Cégadomány: 175 000 Ft. Pá-
lyázati összeg: 245 000 Ft. Összesen 2 084
740 Ft.
Ezen összegbõl felhasználásra került: játé-
kokra, készségfejlesztõ eszközökre, kirándu-
lásra, könyvekre: 324 200 Ft; hangosítási
eszközökre: 247 100 Ft; bútorokra: 597 920
Ft; udvar fejlesztésére, növényekre: 49 600
Ft; egyéb kiadások (porszívó, dekor., miku-
lásruha, OTP-költség, stb.) 156 360 Ft. Ösz-
szesen: 1 375 180 Ft. Következõ évre átvitt
összeg: 709 560 Ft.
Az alapítvány az alapító okiratban foglalt cé-
loknak megfelelõen végezte közhasznú tevé-
kenységét.

1% 1% 1% 1% 1%

Elõbb kapsz egy H1N1 elleni oltás 
elleni védõoltást, Lacika!
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Szeretettel várjuk a Marcsa Néni Vendéglõjében
1173 Budapest, Pesti út 211. (volt Rojik Étterem)

FINOM HÁZIAS ÍZEK–KORREKT ÁRAK–FOLYAMATOS KEDVEZMÉNYEK–PROGRAMOK:
FEBRUÁR 6-ÁN SZOMBATON: RETRO FARSANG

20 órai kezdettel retropartit tartunk a 70-es, 80-as és 90-es évek zenéivel, 
és karaokeval. Belépõ 700 forint.

Az éttermünk alsó szintje természetesen ezen idõ alatt is (függetlenül 
a partitól) üzemel, a konyha 23 óráig tart nyitva. Várjuk a kedves vendégeket.

FEBRUÁR 13-ÁN SZOMBATON: FARSANGI VALENTIN BÁL
19 órai kezdettel a Marcsa Néni Vendéglõjében élõzenés Táncos Mulatságot

tartunk kifulladásig. A jó hangulatról most is a Lombos Music Band 
(aki nálunk szilveszterezett tudja, hogy milyen fergeteges hangulatot 

csináltak ☺) gondoskodik.
Belépõ 3490 Ft-os áron, kizárólag elõvételben kapható.

Ajánlatunk: Svédasztalos vacsora: Hideg elõétel, 2 fajta leves, 3-4 fajta fõétel.
Somlói galuska, farsangi fánk. 

A jelmezben érkezõket egy pohár ajándék pezsgõvel várjuk.

FEBRUÁRI DISZNÓTOROS NAPOK
„Mi már levágtuk a disznónkat”, ezért egészen február végéig étlapunk kibõvül

finomabbnál finomabb malacságokkal. Pl.: Orjaleves, házi disznótoros, 
Tordai lacipecsenye, kocsonya és még sok minden más...

Kocsonya elõrendelés esetén elvitelre is.

Információ, asztalfoglalás:
Belépõk a különbözõ programokra korlátozott számban vendéglõnkben

kaphatók.

Marcsa Néni Vendéglõje
Telefon: 06-1-257-8753, mobil: 06-30-961-9004

E-mail: foglalas@marcsaneni.hu
www.marcsaneni.hu

Nagymama fõztje:
Napi menü házhozszállítással (heti elõfizetéssel) 690 Forint/nap.

Aktuális heti étlap a weboldalunkon, szórólapjainkon és az étteremben.

Meghívó
A Keresztúri Társas Kör szeretettel vár 

minden érdeklõdõt a szokásos komposztáló 
összejövetelére

Helyszín: 
Rákoskeresztúr Családi és Társadalmi 

Rendezvények Háza
Cím: Csabai út 20.

Idõpont: február 10. 18 óra

NAPIREND:
Komposztálási ismeretek felelevenítése és felké-

szülés a komposztáló edénnyel rendelkezõk részére
Elõadó: Varga Lászlóné, a Keresztúr Társas

Kör elnöke
Kerti munkák, a metszés és a komposztálás össze-

függése
Elõadó: András Károly kertészmérnök, az

Ilex Kft. tulajdonosa

Szeretettel várjuk az András Károly által 
vezetett Rákosligeti és Rákoskerti Kertbarát

Klubok tagjait !
Az elõadások után az összejövetel második

felében kötetlen beszélgetés 20 óráig.

„Komposztálni mindenki tud, jól komposztálni
meg lehet tanulni!”

M árciustól Rákos-
mente Önkor-

mányzata és Rózsahegyi
Péter, Dunai Mónika,
Dr. Fenke Ferenc és
Virág Mihály képvise-
lõk támogatásával is-
mét felélesztik a régi
piacok hangulatát a
magyar õstermelõkkel.

Rákosligeten minden
hónap második szerdá-
ján 9-14 óra között a
volt piac mellett a CBA
-nál (március 10. szer-
da, április 14. szerda),
Rákoscsabán pedig
minden hónap harma-
dik szerdáján 9-14 óra
között a volt piacon, a
virágos üzlet elõtt
(március 18., április
21.) a Rákoscsabai Mû-
velõdési Házzal közö-
sen tartanak termelõi
z ö l d s é g - g y ü m ö l c s
vásárt.

Várnak minden ott
élõt, hogy eljöjjenek és

körülnézzenek. Próbál-
juk közösen segíteni a
lokálpatrióta kezdemé-
nyezést!

A magyar õsterme-
lõk piaci ár alatt bizto-
sítanak elsõ osztályú
magyar termékeket.

A kínálatból:
Szabolcsi alma,

Agárdról  körte, Sopo-
nyáról többfajta alma
és burgonya, makói vö-
röshagyma és minden-
féle egyéb zöldség,

Pencrõl tanyasi tojás,
Jászberénybõl termelõi
mézet hoznak.

A régi rákoskereszt-
úri piacról bioterméke-
ket hoz és tanácsokat
ad az egészséges táp-
lálkozáshoz a Bioforrás
bolt vezetõje.

Ugyanakkor várnak
minden kis és nagyobb
termelõt, hogy hozza
ki az áruját. A vásár
nyílt, minden termelõt
és kereskedõt várnak.

Helypénz termelõk-
nek: kisterület 100
Ft/alkalom, nagyobb
terület 500 Ft/alkalom.

Víz- és WC-haszná-
lat van. Árusító aszta-
lokat mindenki magá-
nak  hoz.

Érdeklõdni lehet:
Proniewicz Ferenc Ist-
ván, ostermelomagyar
@gmail.com vagy a 06-
20-462-7945-as telefon-
számon.

Termelõi piac Ligeten és Csabán

Újévi tervek: lakásvásárlás
még kedvezõ feltételekkel

Megközelítõleg 22 000 új
lakás épült 2009-ben Ma-

gyarországon. Idén jóval keve-
sebbre számít az építõipari
szakma.

„Annak, hogy idén jóval ke-
vesebb lakás építésére számí-
tunk, az a fõ oka, hogy a válság
következtében a fejlesztõk új
projektek helyett a már készü-
lõ, vagy felépült lakásaik érté-
kesítésére koncentrálnak. Ezek
azonban minden bizonnyal az
idén vevõre találnak, s 2011-re
keresleti piac alakulhat ki, ke-
vés új lakás közül válogathat-
nak majd a vevõk, így az árak is
magasabbak lesznek” – mond-
ta el Zelei Zoltán, az Elephant
Holding értékesítési igazgatója,
aki szerint a lakásvásárlást ter-
vezõk most még kedvezõ felté-
telekkel kereshetnek új otthont,
hiszen az ár mellett vonzóak le-
hetnek a fejlesztõk által kínált
extraszolgáltatások is.

A használt lakások piacán
továbbra is jellemzõ, hogy a

tulajdonosok akár 20%-os ked-
vezménnyel is eladják ingat-
lanjaikat, de ezek aránya még
mindig alacsonyabb, mint akik
inkább várnak.

Az Elephant Holding a fej-
lesztõk nagy részével ellentét-
ben nem mondott le az új be-
ruházásokról sem: az engedé-
lyek már megvannak, s várha-
tóan 2011-ben indul a XVII. ke-
rületi Pesti Park építése, mely
egy új városrész megépülését
jelenti, mivel lakások mellett
óvoda, játszóterek, rendelõ és
számos új közút épül majd, a
vásárlókat pedig már 2010.
szeptemberétõl várják. 

Tavasszal kezdõdik a XX.
kerületi Vigo Ház átadása. S a
tavaly átadott  XVIII. kerületi
Zaragoza Kertben is vannak
még szabad lakások. (X)

További  információ:
Schenk Andrea 06-20-530-3396,

andrea.schenk@localtime.hu
Zádori Zoltán 06-30-261-4505,

zoltan.zadori@localtime.hu
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A z önkormányzat
Mûvelõdési és

Sport Csoportja és a Po-
wer Gym Body&Fitt-
ness Klub kerületi fek-
venyomó-versenysoro-
zatot és családi napot
szervez a Power Gym
termében (Péceli út
156.). A sorozat idõ-
pontjai: február 7. 10
óra, március 7. 10 óra,
március 28. 10 óra.

A rendezvény célja a
fitnesz és erõemelés
megismertetése, ver-
senylehetõség nyújtása.
Érdekes, értelmes idõ-
töltés a résztvevõ csalá-
dok minden tagja szá-
mára, és új ismeretek
szerzése a korszerû táp-
lálkozás és egészséges
életmód témakörébõl. 

A szervezõk várnak
minden lelkes amatõr
sportbarátot, aki szeret-
né versenykörülmények
között lemérni teljesít-

ményét fekvenyomás-
ban. Naturál rendezvé-
nyükön – erõemelés
sportágban – korábban
igazolt sportolók csak
versenyen kívül indul-
hatnak! 

Nevezhetnek: a 14.
életévüket betöltött nõk
és férfiak; ifjúsági, fel-
nõtt kategóriában ne-
vezhetnek elõzetesen a
256-6665-ös telefonszá-
mon, az info@power-
gym.hu e-mailcímen
vagy személyesen a
Péceli út 156. alatt talál-
ható Power Gym Fitt-
ness Klubban. (A ver-
seny napján helyszíni
nevezés nincs!) 

Mindenki csak saját
felelõsségére indulhat a
versenyen (józan, beszá-
mítható állapotban), a
rendezvény alatt orvosi
ügyeletet biztosítanak. 

Versenyszabályok:
minden jelentkezõnek

biztosítanak a bemelegí-
tésre lehetõséget, ha a
verseny kezdete elõtt fél
órával jelentkezik a
zsûriasztalnál és mérle-
gel. A versenyzõknek 3
kísérletük van. A legma-
gasabb érvényes fogás
alapján számítják ki a
végsõ sorrendet úgy,
hogy a teljesítményt el-
osztják a testsúllyal. A
résztvevõk a verseny
kezdése elõtt negyed
órával bediktálják a kez-
dõ fogásukat, majd min-
den gyakorlat után köz-
lik a kért súlyt.

A gyakorlat végzése
közben a vállaknak és a
csípõnek egyszerre kell
a fekvenyomópadhoz
érniük, nem engedélye-
zett rúddal a mellkasról
a lendületvétel („hida-
lás, pattintás” tilos). 

Nevezési díj: minden
érkezõnek egységesen
500 Ft, amely tartalmaz-

za a belépõt és egy tet-
szõlegesen választható
energiaitalt. A rendez-
vény teljes idõtartalmá-
ra és minden program-
jára, valamint az összes
kondicionáló gép hasz-
nálatára jogosít. 

Díjazás: a februári
rendezvény egy három-
fordulós versenysorozat
elsõ állomása. Minden
versenynap végén a ka-
tegóriák dobogós helye-
zettjei érmet kapnak és
pontokat gyûjtenek,
amelyek a három ver-
senynap zárásakor ösz-
szeadódnak, majd az
összesített gyõztesek a
zárófordulóban serleget
vehetnek át. 

A fekvenyomóversen-
nyel egy idõben a gyer-
mekek részt vehetnek
arcfestésen. Szüleik, kí-
sérõik és a megjelent ér-
deklõdõk pedig a kü-
lönbözõ kardió- és fit-

neszgépeken tehetik
próbára erõnlétüket.
Akik pedig megéhez-
nek, a terem büféjében
válogathatnak egészsé-
ges ételek és a táplálék-
kiegészítõk közül.

A rendezvény alatt té-
rítésmentes vérnyomás-
és testzsírmérésre nyílik
lehetõség, illetve étkezé-
si tanácsadás, edzés-
módszertani tapaszta-
latcsere zajlik.

Akiktõl kérdezni le-
het: Dobos Tamás több-
szörös magyar bajnok
testépítõ, NAC világbaj-
nokság 5. helyezés, Ózdi
Attila többszörös orszá-
gos klasszikus testépítõ
bajnok, L. Kovács Andrea
többszörös magyar fit-
ness forma bajnok, 2001
Ausztria Fitness Bajnok-
ság I. hely és AFBB fit-
ness bíró, 2003. fitnesz-
edzõje, a Power Gym
Fitness vezetõedzõje.

Fekvenyomó-versenyek a kerületben
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Ajanuár 16-17-én
Egerben megren-

dezett Kispályás Floor-
ball Diákolimpia orszá-
gos döntõjén fényes
gyõzelmet arattak a La-
borcz Ferenc Általános
Iskola csapatai. Hat kor-
csoportban összesen 96
csapat, közel 600 ver-
senyzõje küzdött a Ma-
gyar Köztársaság Diák-
olimpiai Bajnoka cí-
mért. A laborczos fiúk
és Lukács Gusztáv felké-

szítõ tanár nagy várako-
zással készültek a meg-
mérettetésre. Az orszá-
gos elõdöntõbõl biztos
továbbjutóként, a sike-
res folytatás reményé-
ben indultak. A IV. kor-
csoport mezõnyében
szoros küzdelem, izgal-
mas játék során gyõze-
delmeskedtek, és ezzel
a dobogó legfelsõ foká-
ra állhattak. A csapat
tagjai: Bíró Bence, Dömö-
tör Péter, Gerhardt Ádám,
Kis Gábor, Pupek Zsolt és
Szabó Bence.

A II. korcsoportban
az iskola csapata bronz-
érmes lett. A játékosok:
Bognár András, Gonda
Gábor, Pupek Márkó, Rá-
kász Dániel, Szelley Áron,
valamint Takács Roland.

Pupek Zsoltot és
Pupek Márkót a három
legjobb játékos közé vá-
lasztották.

A díjakat és jutalma-
kat Martinek János, két-
szeres olimpiai bajnok,
öttusázó, a Magyar Di-
ák Sportszövetség alel-
nöke adta át.

Országos bajnok a Laborcz

Fedett pályán
focizhatnak a Balassiban

SZAKÁCS ZSUZSA

A Ferihegyi úton
közlekedve, már

messzirõl feltûnik,
hogy a Balassi Bálint
Nyolcévfolyamos Gim-
názium udvarán óriási
sátor emelkedik. Tver-
dota Tamás testnevelõt,
a Diák Sport Egyesület
elnökét kértük, számol-
jon be olvasóinknak az
új sportlétesítményrõl.
„Óriási volt az öröm ta-
valy májusban, mikor
Rákosmente Önkor-
mányzata átadta isko-
lánknak a mûfüves
sportpályát. Diákjaink
szerencsére nincsenek
beoltva a sport ellen,
így hamar nagy ked-
venc lett a mûfüves fut-
ballpálya. Persze rövid
idõn belül híre ment a
remek lehetõségnek,
hisz a kerület lakosai
közül igen sokan itt
nõttek fel a gimnázi-
umban, de a környék-
rõl is lejárnak focizni,
hétvégeken pedig baj-
nokságokat szerve-
zünk. (A lakosság hét-
köznap 16.00–22.00
óráig, hétvégén pedig
már reggel 8.00 órától
látogathatja a pályát)

Már az átadás pillana-
tában a Diák Sport
Egyesület tagjaival – a
sátrat a DSE üzemelteti
és hasznosítja – elhatá-
roztuk, hogy mire eljön
a rossz idõ, állni fog a
sátor a mûfüves pálya
felett. Decemberben
megkezdõdtek a mun-
kák – itt szeretném
megköszönni a sok se-
gítséget, amit a régi di-
ákoktól kaptunk –, és
ígéretet kaptam a gáz-
mûvektõl, hogy hama-
rosan a fûtés is bein-
dul” – meséli Tverdota
Tamás az elmúlt hóna-
pok történéseit, miköz-
ben megpróbálunk a
zsilipen keresztül beha-
tolni Rákosmente má-
sodik legnagyobb fe-
dett sportpályájára,

hogy a tanár úr levezé-
nyelje, én pedig meg-
nézzem a 11. osztályo-
sok futballedzését. A
pálya végén Lipták Zol-
tán tanulótól kérdezem,
miért ácsorog itt kabát-
ban, míg a többiek a
mûfüvön melegítenek
a focihoz. Azonnal lab-
dát ragad, bemutat pár
trükköt, nehogy azt
higgyem, hogy õ nem
szereti a kerek labdát,
csak jelenleg be van
gyulladva a lába, azért
a felmentés. Kiderül,
sokan szeretik az osz-
tályból a focit, Együd
Zsolt, Lovas Dániel és
Somlyó Bence is kerületi
klubokban játszanak, a
beszélgetõtársam pedig
a Freestyle foci szerel-
mese.

FEBRUÁR 6-ÁN SZOMBAT 
DÉLUTÁN ELMÉLKEDÉS
ÉJSZAKA GYALOGTÚRA

Magyar Harcos Sportegyesület Sporttelepe 
Temetõ utca 22.

Délután 5 órától beszélgetés:
A hagyományaink megélésérõl, 

a magyarságtudatunk mûködtetésérõl, 
a hitünkrõl a hétköznapokban.

A beszélgetést vezeti: 
Horváth Évi és Koska György.

Zsíroskenyér, meleg tea, meg amit hozunk!

Este 9 órakor: 
téli éjszakai gyalogtúra kb. 10 km

Este 9 órakor indulunk a Temetõ utca 22 bõl 
a MHSE sporttelepérõl (reméljük addig megmarad 

a hó). Érkezés ugyanoda, ahol oklevél, egy kis
meleg tea, zsíros kenyér várja az éhes, fáradt 

vándorokat. Akik, ha bírják még szusszal, 
meg hoznak egy kis lélekmelegítõt dalra-táncra 

fakadhatnak. (A süteményt is szeretjük.) 
Ha netán elfáradtál, és hoztál magaddal hálózsákot, 

ott is alhatsz a tatamin.

Ami nem árt: 
melegen öltözz, ne báli cipõben gyere, enni, inni,

nassolni valót tegyél a hátizsákba. 
Esetleg jó hasznát veheted egy elemlámpának, 

csillagnézõ távolbalátónak is.
Mivel nehogy azt hidd, hogy ez már a Kánaán, 

ezért kétszáz forint hozzájárulást kérünk!
De ha nincs annyid, majd mosogatsz!

Szóval, szeretettel várunk!
MHSE Baranta Szakosztály, 

Magyarok Szövetsége Rákosmente
Koska György

http://mhsebaranta.gportal.hu/
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A rendõrség köz-
igazgatási eljárást

folytat Fehér Gyuláné
(születési név: Bacskó
Magdolna, születési
hely, idõ: Fehérgyar-
mat, 1964. 04. 21., an.:
Józsa Irma Ilona) Ás-
vány utca 6. szám alat-
ti lakos magyar állam-
polgár eltûnése miatt.

Az eltûnt személy tá-
vozáskori ruházata:
bordó-piros dzseki, fe-
kete nadrág. Személyi
igazolványa és lakcím-
kártyája nála van. Mo-
biltelefonnal nem ren-
delkezik.

Az eltûnt személy
személyleírása: kb. 167
cm magas, átlagos test-
alkatú, kb. 65 kg testsú-
lyú fehér bõrû nõ. Haja
barna, õszes, lefésült,

kb. nyakig érõ. Szeme
barna, fogazata hiány-
talan. Különös ismerte-
tõjele nincs.

Nevezett személy
2009. november 20-a
óta ismeretlen helyen
tartózkodik, a felkuta-
tására tett rendõri in-
tézkedések eddig nem
vezettek eredményre.

Eltûnt nõt keresnek

KILI TAMÁS

Január 22-én eltört a
vízvezeték a Jászágó

utcában. A 100 millimé-
teres gerincvezetékbõl
hatalmas mennyiségû
víz lövellt ki, elárasztva
a környéket és a Losó
család ingatlanát, ahol
szinte pillanatok alatt
mintegy másfél méteres
víz állt a pincében. A
víz ereje mindent össze-
rombolt, ami az útjába
került, a pincelejáró ol-
dalfalait elmosta, a gáz-
kazánt pedig teljes egé-
szében ellepte a hatal-

mas víztömeg, ezért a
házat áramtalanítani
kellett. 

Losóék szomszédja,
Dékányné Nagy Ivett ér-
tesítette a tûzoltódágot,

a Fõvárosi Vízmûveket,
és õ kért segítséget Hor-
váth Tamás alpolgár-
mestertõl, a körzet ön-
kormányzati képviselõ-
jétõl is. – Akkor kaptam
a hívást, amikor a vize-
sek hosszas keresgélés
után elzárták az utcai
tolózárat, és a tûzoltók
is nekifogtak a szivaty-
tyúzásnak. A gázkazánt
nem mertük beüzemel-
ni, mert nem tudhattuk,
hogy a víz mekkora, és
milyen jellegû kárt tett
benne. Azonnal szerez-
ni kellett egy szakem-
bert, aki átnézi, szükség

esetén megjavítja, majd
elindítja a fûtést, ami-
nek már épp ideje volt,
hiszen a külsõ hõmérõ
is mínusz öt-hat fokot
mutatott – számolt be
Horváth Tamás. 

Az alpolgármester ta-
lált egy gázszerelõt, aki
grátisz hajlandó volt fel-
áldozni a péntek estéjét,
hogy segíthessen a rá-
szorult családon. Este
nyolckor már mûködött
a kazán, tizenegy óra
körül az utcai vízellátás
is helyreállt, miután a
vízmûvek kijavította a
sérült vezetéket.

Rászorulókon segített az alpolgármester

Traffipax 
a kerületben

A rendõrség az
alábbi idõpontok-

ban és helyszíneken
végez majd sebesség-
mérést a kerületben:
Február 9. 09.00-11.00 a
Tarcsai utcában.
Február 10. 12.30-14.30
a Zrínyi út Pesti út és
Pásztorfalva utca kö-
zötti szakaszán.
Február 11. 09.00-11.00
a Liget soron.
Február 15. 12.30-14.30
a Gyöngytyúk utcában.
Február 16. 09.00-10.00
az 513. utcában.
Február 16. 10.30-11.30
az 545. utcában.
Február 17. 12.30-14.30 a
Zrínyi út Pesti és Péceli
út közötti szakaszán.
Február 18. 08.00-10.00 a
Naplás  úton.
Február 19. 08.30-10.30
a Cinkotai úton.
Február 22. 12.30-14.30
a Lõrinci úton.
Február 23. 08.30-10.30
a Péceli úton.MUNKATÁRSUNKTÓL

J anuár 15-én este S. J.
a Rózsaszál utca

egyik családi házának
kerítésén átmászott,
majd a ház ajtaját be-
rúgta. A házban egy
kb. 40 000 Ft értékû te-
levíziót távirányítójá-

val és egy üvegbõl ké-
szült dísztárgyat vett
magához, ám a kerí-
tésen a kb. 40 kg súlyú
televíziót nem tudta át-
emelni. Eközben a
szomszéd által riasz-
tott járõrök a helyszín-
re értek, és a betörõt el-
fogták.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A z Újlak utcai lakó-
telep egyik lakója

leparkolta mikrobuszát
háza elõtt január 9-én.
Az éjszaka sötétjét ki-
használva a ház fel-
sõbb szintjérõl egy lakó
a megunt fenyõfáját –

amelyrõl még a fémbõl
készült talpat sem
szedte le – úgy szaba-
dult meg, hogy kidobta
az ablakán, a fenyõfa
pedig az ablakok alatt
parkoló jármûre zu-
hant. A rongálással a
sértettnek 400 000 Ft
kára keletkezett.

Autóra esett a fa Pórul járt a betörõ

Antik és modern bútorok
felújítása, áthúzása.

Ingyenes kiszállás, felmérés.
VACZKÓ MÛHELY

Cím: Gyöngytyúk u. 18.
Tel: 256-0301, 

06-30-990-1211

KÁRPITOS

Január 7-én este egy Audi a Pesti úton a gyorsító
sávban megpróbált besorolni a saját sávjában egye-
nesen haladó másik gépjármû elé. A nagy sebesség,
a hirtelen sávváltás és a nedves, latyakos úttest miatt
a jármû megpördült, majd a szembenlévõ árkon átre-
pülve kiütött egy betonoszlopot, a történtek után a
gépkocsi a tetején állt meg. A balesetben a vezetõ
könnyû, egyik utasa súlyos sérülést szenvedett. 
Január 23-án este egy Toyota Yaris a Lõrinci úton ha-
ladt, amikor a Lõrinci út 25. szám elé érkezett, isme-
retlen okból keresztbe fordult az úttesten és nekiütkö-
zött a szabályosan szemben közlekedõ Mitsubishi
Lancer típusú gépkocsinak. A baleset után a Toyota
vezetõje a helyszínt gyalogosan elhagyta, akit a kerü-
let járõrei a Ferihegyi út és Szilágyi Dezsõ utca ke-
resztezõdésénél elfogtak. A balesetben a  Mitsubishi
vezetõje könnyebben megsérült.
Január 26-án délután a Lilaorgona utcai BKV-megál-
ló közelében M. J. a gyalogosan közlekedõ idõs sér-
tett asszony mögé lépett, majd próbálta kirángatni a
kezébõl táskáját. A néni, míg erejébõl telt védte táská-
ját, azonban azt az elkövetõ mégis megszerezte, ami-
vel futva távozott. A kerületi járõrök a sértett által
adott személyleírás alapján 15 percen belül elfogták
M. J.-t, aki ekkora már megszabadult a táskától, miu-
tán a benne lévõ 1000 Ft-ot magához vette.

Röviden
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A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM rendeletben foglaltak szerint az ebek
veszettség elleni oltásának szabályai az alábbiakban változtak:
Az eb tartója köteles az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellá-
tó magánállatorvosnak bejelenteni, ha az állata
a) a három hónapos kort elérte,
b) elhullott vagy elkóborolt, vagy
c) új tulajdonoshoz került.
Az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idõsebb ebet veszettség ellen saját
költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánál-
latorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül,
ac) ezt követõen évenként;
b) az oltási könyvet megõrizni, azt az immunizálás megtörténtét
ellenõrzõ állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, il-
letve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továb-
bá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre fel-
ügyelõ személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizo-
nyítása céljából;
c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást
végzõ állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását
kérni;

2010. január 1-tõl az oltási könyv minimális tartalmi követel-
ményei:

A) A kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgá-
sához való útlevélminta létrehozásáról szóló, a Bizottság 2003.
november 26-i 2003/803/EK határozatának melléklete szerinti út-
levél, vagy
B)
1. Borító:
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet elõírásainak és Magyar Állat-
orvosi Kamara ajánlásainak megfelelõ kisállat Egészségügyi
Könyv
2. Borító belsõ oldala:
a) az oltási könyv kamara által kiadott egyedi sorszáma
b) kibocsátás dátuma
c) kiadó magánállatorvos aláírása és kamarai bélyegzõje
d) figyelmeztetés arról, hogy az oltási könyv csak akkor érvé-
nyes, ha legalább a tenyésztõ/elsõ tulajdonos és az állat adatai ki-
töltésre kerültek és magánállatorvos igazolta a kiadását, valamint
arról, hogy az oltási könyvbe kizárólag magánállatorvos, illetve az
állat-egészségügyi hatóság vezethet be adatokat/változásokat
3. 1. oldal
A tulajdonos adatai:
a) tenyésztõ, név, cím, telefonszám
b) elsõ tulajdonos, név, cím, telefonszám
c) második tulajdonos, név, cím, telefonszám
d) harmadik tulajdonos, név, cím, telefonszám stb.
4. 2. oldal:
Az állat adatai:
a) fénykép (amennyiben rendelkezésre áll)
b) törzskönyvi név/hívónév
c) faj
d) fajta
e) születési idõ
f) ivar (helyet biztosítva az ivartalanítás dátuma bejegyzésének)
g) szín

h) különös ismertetõ jegyek és bélyegek
i) mikrochip száma
j) egységes európai állatútlevél száma
5. 3. oldal:
fontosabb egészségügyi bejegyzések (mûtétek, allergia, idült be-
tegségek stb.)
6. 4-7. oldal:
veszettség elleni védõoltások és jogszabályban elõírt parazita el-
lenes kezelések igazolása, elegendõ helyet biztosítva az MgSzH
által kibocsátott, az adott évre érvényes biztonsági jellel ellátott
öntapadós címke beragasztására
7. 8-13. oldal:
egyéb védõoltások és parazita elleni kezelések igazolása
8. 14-15. oldal:
hatósági igazolások, bejegyzések
9. utolsó oldal(ak), hátsó borító
a kisállatok egészségvédelmével kapcsolatos iránymutatások és
az oltási könyv használatával kapcsolatos tájékoztató.

Kérjük Önöket, ügyeljenek arra, hogy ebeik minden évben meg-
kapják a veszettség elleni védõoltást, mivel az egyes szabálysér-
tésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 113. § (1) be-
kezdése szerint az, aki az állatbetegségek megelõzésére vagy el-
fojtására, így különösen az állatbetegségek bejelentésére, az álla-
tok oltására, gyógyítására, elkülönítésére, az állati tetemek meg-
semmisítésére, valamint a fertõtlenítésre vonatkozó jogszabályt
vagy az azon alapuló állat-egészségügyi rendelkezést megszegi
szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedõ pénzbírság-
gal sújtható.

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket arra, hogy Budapest Fõvá-
ros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a helyi állattar-
tás szabályairól szóló 17/2009. (III. 30.) rendeletének 13. §-a ér-
telmében a polgármester a Budapest Fõváros XVII. kerület köz-
igazgatási területén tartott ebekrõl nyilvántartást vezet, amely az
ebtartó adatain kívül (név, lakcím) az eb azonosítási adatait (ne-
vét, fajtáját, születési évét, nemét, színét) és a veszettség elleni
legutóbbi védõoltás idõpontját is tartalmazza.

A Budapest Fõváros XVII. kerület közigazgatási területén tartott
ebet az eb tartója köteles egyedi azonosításra alkalmas adatokkal
(neve, fajtája, születési ideje, neme, színe) a nyilvántartásba be-
jelenteni, ha az állata
a) a három hónapos kort elérte,
b) elhullott vagy elkóborolt,
c) tartási helye megváltozott, vagy
d) új tulajdonoshoz került.

Adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tehetnek a 1173 Bu-
dapest, Pesti út 165. postacímen, a 253-3425-ös telefonszámon,
illetve az allattartas@rakosmente.hu e-mail címen.

További lényeges változás az is, hogy a rendelet 12. § (12) bekez-
dése értelmében az ebtartó köteles az eboltási könyvet minden
kutyasétáltatás alkalmával magánál tartani, azt a közterület-fel-
ügyelõ felszólítására bemutatni, kivéve, ha az állat mikrochipes
megjelöléssel rendelkezik, mely esetben az ebtartó köteles tûrni
a közterület-felügyelõ állatot azonosító tevékenységét. E rendel-
kezés alkalmazása szempontjából eboltási könyvvel egyenértékû
okmány az állatorvos által kiállított érvényes, egységes európai
állatútlevél.

FELHÍVÁS

TISZTELT EBTARTÓK!
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XVII. KER. MADÁRDOMBON (Vadkacsa u.
89.) albérlet két fõ részére új, szép, elsõ
emeleti, kétszobás, összkomfortos, kör-
teraszos lakás kiadó. 60.000 Ft/hó + re-
zsi. Tel: 06-30-641-6625
KIADÓ 2 szoba összkomfort kertes csalá-
di házban fiatal házaspárnak. Tel: 257-
9870

HÁZVEZETÕNÕI munkát keresek 14 év
gyakorlattal, bizonyítványokkal, erkölcsi-
vel, referenciákkal. Bébiszitterkedés, idõs-
gondozás is érdekel. Tel: 06-20-458-5316
TÖBBÉVES GYAKORLATTAL rendelkezõ nõ
takarítást vállal heti egy alkalommal. Tel:
06-30-515-9122

ARANY- ÉS EZÜSTFELVÁSÁRLÁS a napi
legjobb áron. 2800 Ft-tól 3600 Ft-ig. Üz-
let: VII. Wesselényi u. 19. Tel: 317-9938
20 ÉVES 105 Skoda féléves érvényes mû-
szaki vizsgával elsõ tulajdonostól eladó.
Tel: 06-20-3993-426
A XVII. KERÜLETBEN 250-270 kg kukori-
cán hízott disznó eladó. 80.000 Ft-ért Tel:
06-20-9317-051

FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS garanciá-
val és 10% kedvezménnyel! Tisztaság,
pontosság, antialkoholista szakember!
Tel: 256-4425, 06-20-9947-726
VILLANYBOJLER JAVÍTÁSA nonstop.
Vízkõtelenítés, cserélés. Díjmentes kiszál-
lás munkavégzésnél, nyugdíjasoknak ked-
vezmény. Lakatos, vízszerelési munkák is
garanciával. Tel: 294-1752, 06-20-9426-
882
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS!
Lépcsõházfestés, szõnyegpadló-, PVC-
fektetés, gipszkartonozás, takarítás is! Ár-
engedmény 10 %. Megbízható szakem-
bertõl. Tel: 256-6322, 06-30-417-2435
REDÕNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY,
NAPELLENZÕ, ROLETTA, SZÚNYOGHÁLÓ
KÉSZÍTÉS RÖVID HATÁRIDÕRE A
NEMESKÉRI ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKÁTÓL.
SZALAGFÜGGÖNY-TISZTÍTÁS IS! TEL:
257-1875, 06-20-9719-201
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍ-
NEN! Villamosmérnök végzettséggel, ga-
ranciával! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
NORDMENDE, GRUNDIG, VESTEL, DUAL,
SCHNEIDER). Tel: 06-20-531-7638
FOGSOROK KÉSZÍTÉSE, javítása, szükség
esetén háznál is. Tel: 06-30-314-2226
UTÓLAGOS hõ-, víz- és hangszigetelés!
Vállaljuk ajtók, ablakok szigetelését, falak
külsõ-, belsõ-, hang-, hõ- és vízszigetelé-
sét. Továbbá szobafestést, mázolást és ta-
pétázást. Tel: 06-30-540-9840

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSCSERE. Pesti úti
garzonházban 26 m2 elsõ emeleti, jó álla-
potban lévõ önkormányzati lakásomat na-
gyobbra cserélném maximum 60 m2-ig a
XVII. kerületben. Tel: 06-20-522-3353

AKCIÓ!! 1.000.000.Ft-tal olcsóbb, XVII. ke-
rülettõl 5km-re Pécelen a Kelõ lakóparkban
új építésû 64m2-es, 2 szintes, dupla kom-
fortos sorházi lakások, 45 m2-es telekkel,
kocsibeállóval. 2 + 1 fél szobás. Járólap,
parketta kiválasztható. Tiszta levegõ, gyö-
nyörû kilátás!! Ár: 15,5 M Ft. Tel: +36-70-
382-6491, +36-30-978-1144
ÚJÉPÍTÉSÛ 52m2-es, egyszintes sorházi la-
kások eladók Pécel dinamikusan fejlõdõ, új
lakó területén, az épülõ élményfürdõ szom-
szédságában. Nappali + étkezõ + konyha
24m2, két félszoba 10-10 m2. Kocsibeálló
és 87 m2-es kertrész. A járólap, parketta ki-
választható. Ár: 13,9 M Ft. Tel: +36-70-382-
6491, +36-30-978-1144
XVII. ÚJLAK UTCÁBAN 27 m2-es, egyszo-
bás, szép állapotú öröklakás. Új mûanyag
nyílászárós 17 m2 nagyszoba padlószõnye-
ges, világos konyha beépített szekrényes.
Elõszobában igényes beépített szekrény.
Járólapos helyiségek. Alacsony költségek-
kel. Nagyobb lakáscseréje szóba jöhet.
Irányár: 6,9 M Ft. Tel: +36-30-978-1144,
+36-20-388-7217
XVII. PESTI ÚTON, tízemeletes társasház-
ban légkondis, világos 51 m2-es, 2 szoba,
étkezõs jó állapotú, azonnal költözhetõ
öröklakás kedvezõ áron. Nagyszobában fá-
ból készült beépített gardróbbal, beépített
konyhabútorral. Zárt folyosós, rendezett
lépcsõház. Fix ár: 7,9 M Ft. Tel: +36-30-
978-1144, +36-20-388-7217
XVII. PESTI ÚTON teljesen felújított KLÍMÁS
/ÖKO + mûanyag nyílászárók, 10cm
DRYVIT szigetelés, járólapos lépcsõház 4.
emeleten egyszobás szépen felújított lakás
eladó. Decemberi fûtésszámla 6000 Ft volt.
Tavasszal egyedi mérõórák felszerelése
lesz. Téglalakás paramétereivel rendelkezik
csak sokkal kedvezõbb az irányár: 8,9 M Ft.
Tel: +36-70-382-6491, +36-30-978-1144
XVII. KASZÁLÓ lakótelep parkosabb részén
magasföldszinti 54 m2 szépen felújított 2
szoba étkezõs, erkélyes öröklakás. Járóla-
pos, parkettás helyiségek. Bejárati ajtó 8
ponton záródó. Redõnyös ablakok. Új abla-
kok a konyhában és a kisszobában, új kony-
habútor. Fürdõszobában mosógépkiállás.
Fix ár: 10,5 M Ft. Tel: +36-30-978-1144,
+36-70-382-6491

XVII. KASZÁLÓ lakótelep parkosabb részén
a 3. emeleten 54 m2 2 szobás 25 m2 és 12
m2, világos konyhás kamrával, fürdõszoba
kádas, wc. Járólapos helyiségek, parkettás
szobák. Hõközpontos a ház. Piac, busz 2
percre. Örs vezér tere és Kõbánya-Kispest
20 percre.  Irányár: 8,9 M Ft. Tel: +36-30-
978-1144, +36-20-388-7217
XVII. NÉGYEMELETES HÁZ 3. emeletén
szép állapotú, világos 74 m2-es, 3 szoba,
étkezõ, világos nagykonyhás, parkra nézõ
erkélyes öröklakás. Laminált parkettás és
járólapos helyiségek. Beépített konyhabú-
tor. Ár: 9,9 M Ft. Tel: +36-30-978-1144,
+36-20-388-7217
XVII. RÁKOSKERESZTÚRON a Borsó utcai
Anna Házakban elsõ emeleten 36 m2-es, egy
szobás, erkélyes, kitûnõ állapotú téglaépíté-
sû lakás eladó. A lakásban IKEA konyhabútor
és kerámialapos sütõ van. Az egyedi gáz-
cirkó fûtés télen 6000 Ft. Alacsony rezsijû ki-
váló környezetben lévõ lakás Ár: 10,9 M Ft.
Tel: +36-70-382-6491, +36-30-978-1144
XVII. IGÉNYES, SZÉP öröklakás! Nívós kony-
habútor, gépesítve, új mûanyag ablakok, re-
dõnnyel, klíma, riasztó tágas nappali étkezõ-
vel, 2 hálószoba, járólapos helyiségek, lami-
nált padlós szobák, K-Nyi-i fekvésû, napsü-
tötte lakás az Újlak utcában, négyemeletes-
ben a harmadikon. Irányár: 11,2 M Ft. Tel:
+36-30-978-1144, +36-20-388-7217
XVII. BORSÓ UTCA csendes részen az 1.
emeleten 74 m2 3 szobás, étkezõs, parko-
sabb részre nézõ erkélyes öröklakás KEDVE-
ZÕ ÁRON eladó. Járólapos helyiségek, padló-
szõnyeges szobák. Beépített gardróbszek-
rénnyel. Akár bútorozottan is. Irányár: 10,7 M
Ft. Tel: +36-30-978-1144, +36-20-388-7217
XVII. RÁKOSLIGETEN, számozott utcákban,
csendes, szép környezetben nettó 65 m2-es,
2 és fél szobás, cirkófûtéses, jó állapotban
lévõ családi ház, szép beépített konyhabútor-
ral, szobában polcos szekrénnyel, kb. 250
m2-es telekkel, padlással. Irányár: 18,5 M Ft.
Tel: +36-30-978-1144, +36-20-388-7217
XVII. RÁKOSKERTEN a Rózsaszál u. közelé-
ben 2008-ban épült háromlakásos, egy-
szintes társasház, elsõ lakása 66,55 m2,
2+1 félszobás, 3,6 m2 terasszal 180 m2 sa-
ját kerttel, kocsibeállással. Igényesen kiala-
kított, burkolt helyiségek. Amerikai konyhás
nappali 29 m2, beépített bútorral, gépesí-
téssel. Irányár: 19,9 M Ft. Tel: +36-30-978-
1144, +36-20-388-7217
XVII. RÁKOSKERESZTÚRON 2007-ben épült
négylakásos társasházban szélsõ, belsõ
kétszintes 70 m2, 1+3 félszobás szép álla-
potú, újszerû öröklakás, 200 m2 telekkel,
beépített konyhabútorral, parkettás szobák,
kombi-cirkó fûtéssel, terasz kertkapcsolat-
tal, kocsibeállóval. Irányár: 20,5 M Ft. Tel:
+36-30-978-1144, +36-20-388-7217

XVII. AKÁCVIRÁG UTCÁBAN a 2. emeleten 59
m2 1+2 félszobás, étkezõs, gardróbos, erké-
lyes, vízórás öröklakás eladó. Irányár: 9,3 M
Ft. Tel: +36-30-978-1144, +36-70-382-6491
XVII. PÁROS ÚJLAK UTCÁBAN, négyemeletes
ház 3. emeletén, 55 m2 1+2 félszobás, étkezõs,
erkélyes, jó állapotú, vízórás öröklakás. Ár: 9,1
M Ft. Tel: +36-30-978-1144, +36-20-388-7217
XVII. RÁKOSLIGETEN, csendes mellékutcá-
ban, 540 m2 telken 90 m2 családi ház 5cm
dryvit szigeteléssel, 3 parkettás szobával,
konyha spejzzel, fürdõ kádas wc-vel, ga-
rázzsal, nyári konyhával, pincével. Fûtése
gázkazános és vegyes tüzelésû. A ház cse-
réptetõs, a tetõtér beépíthetõ. Ár: 25 M Ft.
Tel: +36-30-978-1144, +36-20-388-7217
XVII. VANÍLIA UTCÁBAN 878 m2 telken
100+54 m2, 4 szobás családi ház. Fszt:
nappali terasszal, + egy  parkettás szoba,
étkezõ, konyha beépített konyhabútorral,
kamrával, fürdõszoba kádas, külön wc.
Emeleten 2 szoba erkéllyel, zuhanyzó,wc,
közlekedõ és tároló helyiségek. Szuterén 2
beállásos garázs, tárolók, cirkó és vegyes
tüzelésû kazán. Irányár: 29,9 M Ft. Tel: +36-
30-978-1144, +36-20-388-7217

ZONGORAOKTATÁS felnõtteknek is telje-
sen az alapoktól. Kicsiknek játékos kotta-
olvasás-tanítás. Tel: 06-70-258-3302
ANGOL, FRANCIA, OROSZ nyelvbõl tanítás
általános és szakmai (üzleti, gazdasági)
nyelvbõl kezdõtõl a felsõfokig minden
korosztály számára. Tel: 06-30-593-8004
TÖRTÉNELEMTANÁR többéves tanítási
tapasztalattal korrepetálást, felvételire
és pótvizsgára felkészítést vállal az El-
ágazás közelében. Tel: 06-20-982-4356
ANGOL-, MATEMATIKA-, INFORMATIKAta-
nítás, korrepetálás, felkészítés (érettségi,
nyelvvizsga, pótvizsga), FORDÍTÁS, lekto-
rálás középiskolai tanártól és szakfordító-
tól egész nap, minden korosztálynak. Tel:
06-20-463-4728
MATEMATIKA TANÍTÁSA, korrepetálása
általános és középiskolásoknak szakta-
nártól többéves gyakorlattal. Házhoz me-
gyek. Tel: 06-70-311-0539
MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA, elektro-
technika korrepetálás, érettségire felkészí-
tés. Egyetemistáknak, fõiskolásoknak ma-
tematika-oktatás. Tel: 06-70-271-0178
NÉMET ÉS MAGYAR nyelv, irodalom taní-
tását, vizsgákra felkészítést minden kor-
osztálynak vállalja gyakorlott tanárnõ. Tel:
256-2941, 06-20-536-2284
BIOLÓGIA-KÉMIA korrepetálást vállalok ál-
talános és középiskolai szinten. Tel: 06-30-
890-6817 E-mail: bandicsek@citromail.hu

OKTATÁS

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

HAPPY HOUSE Ingatlaniroda Bp. XVII.
PESTI ÚT 128. Tel: 06-20-388-7217, 06-
30-978-1144 www.hhingatlan.hu

INGATLAN

SZOLGÁLTATÁS

EGYÉB

ÁLLÁS

ALBÉRLET Apróhirdetés
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Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Megfejtéseiket nyílt postai
levelezõlapon várjuk szerkesztõségünk címére: 1173 Pesti út
166. Beküldési határidõ: február 22. A helyes megfejtést bekül-
dõk között három darab 1000 forintos könyvutalványt sorso-
lunk ki, amelyeket a KOLIBRI KÖNYVESBOLTBAN (1173
KASZA U. 5.) vásárolhatnak le. A nyertesek nevét következõ

lapszámunkban közöljük, nyereményüket telefonon (telefon-
szám: 257-9589) történõ egyeztetés után szerkesztõségünkben ve-
hetik át. Elõzõ számunk rejtvényének helyes megfejtései: Lipták
György, Mese, mámor, varázslat. Nyertes olvasóink: Bíró Imre,
1171 Reszelõ utca; Papné Szabó Ildikó, 1173 Pesti út; Delényi
Tiborné, 1173 Földmûves utca. Gratulálunk!

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

Hûtõgépek, fagyasztók,
mosógépek javítása

1-3 órán belül

NAGY IMRE
1171 Mezõcsát utca 3.

T: 258-0395, 06-20-938-1763.
www.hutogepszerelo.hu

AUTÓÜVEG
eladás-beszerelés

SZÉLVÉDÕJAVÍTÁS
1171 Budapest, Péceli út 124.

tel.: 257-9910, 06-20-971-3499
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