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SZAKÁCS ZSUZSA

A míg fel tudok
menni a lépcsõn a

színpadra, addig bizto-
san lesz dobosfarsang!
- ezzel a mondattal nyi-
totta meg Martonosi
György február 27-én a
Vigyázó Sándor Mûve-
lõdési Ház színházter-
mében a tizenötödik,
jubileumi fesztivált,
amely egyben Buda-
pest legnagyobb ütõ-

hangszeres kiállítása,
kurzusokkal, bemuta-
tókkal egybekötött ren-
dezvénye is.

Már kora délután
óriási érdeklõdés övez-
te Berdisz Tamás dob-
kurzusát – a Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti
Egyetem Jazz Tansza-
kának tanára –, akit a
legkeresettebb dobo-
sok között tartanak
számon.

Folytatás a 13. oldalon >

Dobosok farsangja

Elkezdõdött…
Aláírták az Új Városközpont támogatási szerzõdését

BUDAPEST FÕVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE 
ÖNKORMÁNYZATA NEMZETI ÜNNEPÜNK ALKALMÁBÓL 

MEGEMLÉKEZÉST TART

MÁRCIUS 15-ÉN 
10 órakor Koszorúzás az 513. utcai Honvédsíroknál. 

Beszédet mond: Riz Levente polgármester.
11.30-kor Ünnepi mûsor a Vigyázó Sándor Mûvelõdési Házban

(Pesti út 113.)

MÁRCIUS 14-ÉN
17 órakor: Rákosliget, Hõsök tere - Országzászló 

Szervezõ: Rákosligeti Polgári Kör

18 órakor: Rákoscsaba, Kossuth-szobor
Szervezõ: Rákoscsabai Polgári Kör

HORVÁTH TIBOR

Rákosmente Önkor-
mányzata fennállá-

sának egyik legnagyobb
beruházásába kezd
márciusban: fél év lefor-
gása alatt felújítja Rá-

koskeresztúr városköz-
pontját. A beruházás
célja a kertvárosi jelleg
erõsítése mellett a mo-

dern, XXI. századnak
megfelelõ városkép ki-
alakítása, barátságos
közterek létrehozása, a

helyi közösségi élet fel-
pezsdítése és a vállalko-
zások megerõsítése.

Folytatás a 2. 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: március 22. Elõzetes beje-
lentkezés: 257-5054. 

Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – március 22. Bejelentkezni
az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás
– Fidesz – május 3. Bejelentkezni az ügyfélszolgála-
ti 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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Elkezdõdött…
Aláírták az Új Városközpont beruházás támogatási szerzõdését

Folytatás az 1. oldalról >

Az önkormányzat 936
millió forint támoga-
tást nyert el az új vá-
rosközpont kiépítésére
az Európai Unió által
társfinanszírozott Kö-
zép-Magyarországi
Operatív Program
„Funkcióbõvítõ rehabi-
litáció: Budapesti in-
tegrált városfejlesztési
program - Budapesti
kerületi központok fej-
lesztése” címû pályá-
zatán. A beruházás tel-
jes költsége az önkor-
mányzati önrésszel
együtt 1,6 milliárd fo-
rint.

A támogatási szerzõ-
dés aláírására a Vigyá-
zó Sándor Mûvelõdési
Ház Fórum termében
került sor február 25-
én, amelyen részt vett
Steiner Pál, a Közép-
Magyarországi Regio-
nális Fejlesztési Tanács
elnöke, fõvárosi képvi-
selõ, Lukovich Tamás, a
Pro Regio Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyve-
zetõ igazgatója, Riz Le-
vente polgármester és
Rúzsa Ágnes jegyzõ.

A polgármester beve-
zetõjében kiemelte, a
keresztúri városkép az
elmúlt harminc évben
semmit nem változott.
A 70-es évek végén tör-
tént falurombolás után
felépítettek mintegy
8000 panellakást négy-
és tízemeletes házak

formájában, az akkori
építtetõk viszont meg-
feledkeztek megfelelõ
közösségi terek és pihe-
nõ övezetek létrehozá-
sáról. A mostani város-
központ egy átjáróház,

sok betonnal, kevés
zöldfelülettel, amelyre
ránehezül a hatalmas,
környezetszennyezõ
buszpályaudvar. 

2006-ig csak ábrán-
doztak az addigi önkor-

mányzatok ennek meg-
változtatásáról, senki
nem tett érdemi lépése-
ket: még csak építési
tervek sem készültek
Keresztúr megújítására.
2006 õszén az új város-

vezetésnek a nulláról
kellett elkezdenie. 2007-
ben elsõként az itt élõ
lakosokat, civil szerve-
zeteket és vállalkozókat
kérdezték meg arról,
hogy milyennek képzel-
nék el az új városköz-
pontot. Ezt követõen
készült el a fejlesztési
koncepció, majd egy új
szabályozási terv, ame-
lyet 2008 tavaszán fo-
gadtak el. 2009-ben az
építési tervek és enge-
délyek  is megszülettek.
Nagy segítséget jelen-
tett, hogy a Központi
Régióban megjelent egy
olyan pályázat, amely
kimondottan a városre-
habilitációt célozta meg,
az önkormányzat ezen
elindult, a kétéves pá-
lyázati folyamat végét
sikerrel zárták és 936
millió forint EU-támo-
gatást nyertek.

Komoly kihívást je-
lentett a térrendezésnél
a bonyolult tulajdonosi
helyzet, a kerületnek
meg kellett állapodnia
a terület javát birtokló
Fõvárosi Önkormány-
zattal, valamint egy kis
részt tulajdonló patiká-
val. A buszpályaudvar
elhelyezését is megol-
dották: a BKV hálózat-
átalakítás, járatössze-
kötések révén a korábbi
tizenöt buszjárat he-
lyett ma már csak ket-
tõnek van itt végállo-
mása, így a hely felsza-
badult. A leendõ fõteret

Dicséret a másik oldalról
Steiner Pál, a Regionális Fejlesztési Tanács szocialista párti elnöke a szerzõdés
aláírásakor külön elismerte Riz Levente városvezetõi tevékenységét:
„Meg kell, hogy mondjam, hogy Riz Levente polgármester úr, aki a Fõvárosi Köz-
gyûlésben is képviselõtársam, az egyik legjobban lobbizó képviselõ, amikor a vá-
rosrészrõl van szó.” - hangsúlyozta a baloldali politikus.
Steiner Pál szerint ugyanis a jó pályázat önmagában még nem elegendõ, ha nincs
mögötte egy céltudatos várospolitika, Rákosmente azonban a legjobb úton halad
számos fejlesztésével és beruházásával.
„Abszolút világosnak és jó dolognak tartom, hogy egy helyi polgármester elindul
és megkeresi a döntéshozókat és elmagyarázza nekik, miért támogatja ezt a pályá-
zatot. Ezt tették itt is és ehhez gratuláltam. A kerület híres errõl a tevékenységérõl
és ezt én egy jó teljesítménynek tartom.” – mondta a Fejlesztési Tanács elnöke.
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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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KILI TAMÁS

Megkezdõdtek Rá-
kosmente kerü-

letközpontja fejlesztésé-
nek munkálatai. A be-
ruházás elsõ üteme so-
rán megújul a helyi vé-
delem alatt álló Fuchs-
kastélyt övezõ park.

Új díszburkolat épül,
felújítják a zöldfelülete-
ket, a tér nyugati olda-
lában lévõ garázsépüle-
tet elbontják, helyén új
étterem és irodák épül-
nek. 

A kis tér közepén Me-
cseki Hargita kerületi
szobrászmûvész Mú-
zsák címû mûalkotását,
szökõkútját helyezik el. 

Március 1-tõl meg-
szûnt az Egészségház
utca és a Pesti út közöt-
ti gyalogos átjárás és a
kastélykertben tilos a
parkolás. Megkezdõ-
dött a Polgármesteri
Hivatal régi garázsának

a bontása, helyén ha-
marosan új épület ma-
gasodik, a földszinten
és a galérián éttermet, a
2. emeleten irodákat
alakítanak ki.

Forrás Gyula, a Pro
Rákosmente Városfej-
lesztési Kft. ügyvezetõ-
je a Hírhozónak el-
mondta, hogy a kas-
télyt övezõ park fog

megújulni, az átalakítás
magát az épületet nem
érinti. Az építkezés ide-
je alatt a Szabó Ervin
Könyvtárat és a Polgár-
mesteri Hivatal Város-

üzemeltetési irodáját
csak a Pesti út felõl, az
Egészségház utca 3.
szám alatti hivatali he-
lyiségeket pedig csak az
Egészségház utcából le-
het megközelíteni.

Az új park részben
díszburkolatot kap, de
a zöldfelület mennyisé-
ge is jelentõsen nõ. A
kastély bejáratával
szemben szökõkutat
helyeznek el, amelyet
padok vesznek majd
körbe. Az étterem elõtt
teraszt alakítanak ki,
ahova szebb idõ esetén
ki lehet ülni.

Március második he-
tében a Spar áruház
elõtti területen is meg-
kezdõdnek a bontási
munkák. 

Itt is új díszburkolat
épül, megújulnak a
zöldfelületek, megnö-
velt számú autóbuszvá-
rók kerülnek a régiek
helyére.

Megújul a Fuchs-kastély parkja
Igazi közösségi térré válik a terület

A Polgármesteri Hivatal régi garázsát lebontották, helyén új étterem és irodák épülnek

a buszpályaudvar he-
lyén alakítják ki, dísz-
burkolattal, szökõku-
takkal, bõséges zöldfe-
lülettel, pihenõpadok-
kal. A beruházás része
a Fuchs-kastély kertjé-
nek megújítása, a Pol-
gármesteri Hivatal ga-
rázsának helyén egy új
étterem felépítése, a hi-
vatal épületének ener-
getikai korszerûsítése,
lift, recepció kialakítá-
sa, a Szent Kereszt tér

és a Pesti út menti zöld-
sáv megszépítése. 

Riz Levente végezetül
mindenkinek köszöne-
tet mondott azoknak,
akik a sikeres pályázat
gondozásában közre-
mûködtek.

Steiner Pál fõvárosi
szocialista politikus, a
Közép-magyarországi
Regionális Fejlesztési
Tanács elnökekeként
találkozott elõször
Rákosmente Önkor-

mányzatának a pályá-
zatával, amely kifeje-
zetten jó pontszámokat
kapott. Miért is volt
fontos a városközpont-
program meghirdeté-
se? Azért, mert a kerü-
letek saját identitással
bíró, önálló városrész-
ként szeretnének funk-
cionálni Budapesten.
„Minden kerületnek
bírnia kell egy közössé-
gi térrel, egy agórával,
amely arra alkalmas,

hogy az emberek talál-
kozhassanak egymás-
sal.” – mondta a szocia-
lista várospolitikus. A
verseny meglehetõsen
éles volt a kerületek kö-
zött, hiszen huszonhá-
rom pályázóból csak
nyolc nyerhetett el 500-
1500 millió forint közöt-
ti támogatást. – jegyezte
meg Steiner Pál, aki a
projekt eredményes
megvalósulását kívánta
zárszavában.

A városközpontról
szóló animációs rövid-
film megtekintése után
a közremûködõk ellát-
ták kézjegyükkel a tá-
mogatási szerzõdést. A
projekt az Európai Unió
támogatásával és az Eu-
rópai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul
meg. A beruházás már-
cius 1-jén megkezdõ-
dött, szeptember 30-áig
megvalósul.
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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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HORVÁTH TIBOR

A z est házigazdája,
Riz Levente polgár-

mester ez alkalommal
Vértesaljai László jezsui-
ta atyát és Zétényi Zsol-
tot, egykori országgyû-
lési képviselõt, a Nem-
zeti Jogvédõ Alapít-
vány elnökét hívta ven-
dégül. A városvezetõ
bevezetõjében kiemelte,
hogy a kommunizmus
végigsöpört a XX. szá-
zadi magyar történel-
men, emberi életeket
tört meg, tett tönkre.
Szellemisége, az önké-
nyes, népellenes hata-
lomgyakorlás a XXI.
századba is átnyúlt,
példa rá 2006 õszén le-
vezényelt rendõrterror.
Riz Levente kiemelte,
számos rákosmenti la-
kos áldozata a kommu-
nizmusnak, különös te-
kintettel a malenkij ro-
botra elhurcoltak, vagy
az 1956-os forradalom
utáni megtorlás elszen-
vedõi. 

Zétényi Zsolt nem kí-
vánta ezen az estén a
kommunizmus bûneit
ecsetelni, hiszen ahhoz
kevés lenne a kétórás
idõtartam. Kovács Béla

esete szerinte azt bizo-
nyítja, hogy illúzió volt
abban hinni, hogy bol-
sevik keretek között
demokráciát építenek.
„Ahogy az elsõ szovjet
katona betette a lábát
Magyarországra, a po-
litika kriminalizáló-
dott. A rablás és a gyil-
kolás a politikai esz-
köztár része lett. Ebben
a rendszerben az osto-
baság társult a gonosz-
sággal.” A neves jogász
kitért arra, hogy az
orosz hadtörténetben
nem létezik a „Magyar-
ország felszabadítása”
fogalom, az a hazai
kommunisták agyszü-
leménye volt. A Vörös
Hadsereg katonáinak
gyalázatos viselkedése
pedig nem magyaráz-
ható azzal, hogy ha-
zánk volt a támadó fél
kezdetben. „Nincsen
arról semmilyen fel-
jegyzés, hogy magyar
katonák a Szovjetunió-
ban asszonyok tömege-
it erõszakolták volna
meg szisztematikusan,
vagy házakat raboltak
volna ki sorjában.” A
szifilisz legsúlyosabb
fajtájának elterjesztése
mellett a vörös horda

általi lelki rombolás is
óriási volt. Zétényi sze-
rint ide vezethetõ visz-
sza az abortusz abnor-
mális térhódítása is ha-
zánkban. Az elmúlt
hatvan évben istente-
lenné vált a magyar vi-
lág, s ennek megfelelõ-
en a történelemszemlé-
letünk is elkorcsosult.
„Lengyelországban ne-
héz lenne elképzelni,
hogy deklaráltan isten-
tagadó erõk jelentõs
szerephez jussanak a
politikai életben. Társa-
dalmunk lelkiállapota
elképesztõen rossz, de
bíznunk mindig kell,
hiszen a gondviselés
szabta erõtérben élünk.
Ez a nap minden évben
a lélekerõsítés napja
kell hogy legyen.”

Vértesaljai László
atya elõzõ nap kapott
egy emlékérmet a Pesti
Srácok Alapítványtól és
az '56-os Magyarok Vi-

lágszövetségétõl. Lász-
ló atyát mérhetetlenül
irritálja az aranyozott
szovjet hõsi emlékmû a
Szabadság téren, hiszen
az õ nagyapját 1946-ban
meggyilkolták az oro-
szok. Neki ez a monu-
mentum azt üzeni,
hogy nagyapja élete és
mártírhalála semmit
nem ért, és õt is semmi-
be veszik a saját hazájá-
ban 2010-ben. „Az elsõ
dolga legyen az új kor-
mánynak ezt eltakaríta-
ni!” - tette hozzá jogos
indulattal. A jezsuita
pap édesapja karpaszo-
mányos tisztként került
a frontra az orvosi
egyetemrõl 1944-ben,
ahonnét 38 kilósan ér-
kezett vissza. „Belsõ ér-
tékeink vesztek el legin-
kább, nincs emberi mél-
tóságunk. Magyaror-
szágon semmiféle rend-
szerváltás nem volt.”
Az igazán fontos filme-

ket a mozik csak zug-
ban vetítik, így van ez
Jelenczki István alapvetõ
fontosságú munkájával
is (Háború a nemzet el-
len). A nemrégiben el-
fogadott holokausztta-
gadást büntetõ tör-
vényrõl szólva megje-
gyezte, hogy ez a
Bajnai-kormány hattyú-
dala, amellyel csak to-
vább szítják a gyûlöle-
tet. Az atya nagy fájdal-
ma, ami 2006. október
23-án Budapesten meg-
történhetett, hogy a bé-
kés ünneplõket szétver-
ték, a hatalom ártatlan
embereket tett nyomo-
rékká, lõtték ki szemü-
ket, 1956 ötvenedik év-
fordulóján. Õt magát is
megverték, annak elle-
nére, hogy jól láthatóan
papi ruhát viselt, nem-
zeti lobogóját, azonosí-
tójel nélküli rendõrök
megtaposták. 

„Amíg nem nézünk
szembe viselt dolgaink-
kal, addig nem lesz bé-
ke nálunk. 1956-ban
fénylõ csillag volt Ma-
gyarország, most Euró-
pa szégyene vagyunk.”
- mondta Vértesaljai
László. 

A kommunisták által
elkövetett bûnöket nem
szabad elfelejteni -
hangsúlyozta zárásként
Riz Levente, mert - mi-
ként azt az ókori böl-
csesség mondja - „a fe-
lejtés mindent átváltoz-
tat meg nem történtté”. 

Emlékezés az áldozatokra
Vértesaljai László: 1956-ban fénylõ csillag volt Magyarország, most Európa szégyene vagyunk

Immár hagyomány, hogy február 25-én a
Rákosmenti Fidesz megemlékezzen a kommu-
nizmus áldozatainak emléknapjáról, amelyet
az Országgyûlés 2000-ben iktatott törvénybe.
1947-ben ezen a napon tartóztatták le a
megszálló oroszok Kovács Béla kisgazda poli-
tikust, és a Szovjetunióba hurcolták.
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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.
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KILI TAMÁS

Engedély nélkül pró-
bált reklámtáblákat

felépíteni egy vállalkozó
Rákoshegyen, a Ferihe-
gyi úti vasúti átjáró kö-
zelében február 24-én,
de a kerületi Közterület
Felügyelet járõrei gya-
nút fogtak, és igazoltat-
ták a munkásokat. Miu-
tán a felügyelõk felszólí-
tására irataik és az építé-
si engedély átadását
megtagadták, rendõri
intézkedésre is sor ke-

rült. Kiderült, hogy a
táblák felállításához
szükséges engedéllyel
nem rendelkeznek. A
vállalkozó emberei más-
nap ismét megjelentek a
helyszínen, és felszerel-
ték a hatalmas táblákat.
Az oszlopokat drótháló-
val körbekerítették, és a
maguk részérõl egy
„Magánterület Belépni
Tilos!” tábla kifüggesz-
tésével oldották meg a
helyzetet. Az óriás rek-
lámtáblák felállítása ma-
gánterületen is enge-

délyköteles, a Polgár-
mesteri Hivatal hatósági
eljárást kezdeményezett,
amelyben arra kötelezi a
kivitelezõket, illetve a te-
rület tulajdonosát, hogy
állítsák vissza az eredeti
állapotot, ellenkezõ eset-
ben 1 millió forintig ter-
jedõ pénzbüntetésre szá-
míthatnak.

Az önkormányzat
2007-ben kezdett vizsgá-
latot az illegálisan elhe-
lyezett reklámtáblák fel-
mérésére. Tavaly októ-
berben akciót indított az
illegálisan kihelyezett
óriásplakátok ellen, Riz
Levente polgármester
személyesen is lebontott
jó párat közülük. Egy
XVI. kerületi redõnyös
A4-es fatábláiból 67 da-
rabot szedett le a Közte-
rület Felügyelet. Az
Elephant Holding illegá-
lis óriásplakátjainak
bontásáról is megszüle-
tett a jogerõs határozat.
A Fõváros kerületi kez-
deményezésre 36 illegá-
lis óriásplakátról hozott
bontási döntést. 

Illegális óriásplakát-építõket
füleltek le

Mesterházy Attila
volt a MSZP vendége

A képviselõ-testület 2010. március 1-jétõl 2010. augusztus 31-ig tartó tavaszi
ülésszakának munkaterve a Polgármesteri Hivatalban és az Ügyfélszolgálati Iro-
dán kifüggesztésre került.

HIRDETMÉNY 

MÁRCIUS VÉGÉN RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA IDÉN IS
INGYENES LAKOSSÁGI ZÖLDHULLADÉK-BEGYÛJTÉST SZERVEZ.

A begyûjtési idõpontokat és a térképet a következõ számunkban közöljük.

SZAKÁCS ZSUZSA

A lexa György, Rá-
kosmente ország-

gyûlési képviselõje nõ-
napi rendezvényre hív-
ta a kerületben élõ höl-
gyeket - elõzetes jelent-
kezés alapján - március
8-án a Vigyázóba. A
rendezvény vendége
Mesterházy Attila, az
MSZP miniszterelnök-
jelöltje volt. 

A vendéglátó politi-
kus Radnóti Miklós ver-
sével köszöntötte az ün-
nepelteket, majd ki-
emelte a nõk kedvessé-
gét, komplex gondolko-
dását, erõn felüli telje-
sítményét.

Alexa Mesterházy At-
tilát, mint „a következõ
magyar miniszterelnö-
köt” mutatta be. Az
MSZP listavezetõje pe-
dig elmondta, hogy áll-
hatatosságot, kitartást,
bátorságot és precizitást
tanult az elmúlt évek-
ben frakciótársától.
Majd Mesterházy nagy
derültséget okozott,
amikor elmesélte, öt-

éves Kata lánya biztos
az apja gyõzelmében,
mivel õt tartja a leg-
szebb jelöltnek.

„Igaz, hogy ma Ma-
gyarországon a nõk ki-
harcolták az egyenlõ jo-
gokat, de az esélyek
egyenlõsége még min-
dig várat magára” -
mondta Mesterházy,
aki példaként említette,
hasonló feltételek mel-
lett a nõk még mindig
10 százalékkal kevesebb
bérhez jutnak, és ez az
arány csak romlik, ha
mellette gyermeket is
vállalnak. Helytelennek
tartja, ha a politikusok
akarják megmondani,
az emberek milyen csa-
ládi kötelékben éljenek,
ehelyett mindenkinek
ki kell állnia a magán-
élet szentsége mellett. 

A közelgõ választás-
ról elmondta, az nem
csak a politikusok, ha-
nem az értékrendek és
a világképek versengé-
se is lesz.

A rendezvény végén
Caramel szórakoztatta a
közönséget.
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HORVÁTH TIBOR

A városvezetõ beve-
zetõjében kitért a

Budapest Fórumsorozat
jelmondatára, amely az
„"Ellopták Budapes-
tet”címet viseli. Ezt kez-
detben erõsnek tartotta,
de az elmúlt napok tör-
ténései minden ebbéli
kételyét szertefoszlat-
ták. „Nemcsak a köz-
életbe, a jövõbe vetett
hitét, bizalmát, hanem a
pénzét is ellopták a bu-
dapestieknek”, utalt a
BKV körül történtekre.
A fõvárosban a korrup-
ció új mértékegysége
egy Nokia-doboz. Tra-
gédia az, ami történt.
De a baj nemcsak ez.
Budapestet nem veze-
tik, irányítási válság, ká-
osz, szervezetlenség
uralkodik. Ezt polgár-
mesterként is megta-
pasztaltam az elmúlt
három és fél évben. A
városüzemeltetés a fõ-
városi vezetésnek so-
sem volt fontos, ennek
isszuk a levét. A fõváro-
si tulajdonú, kezelésû
utak, járdák állapota
sok helyen kriminális.
„Rákosmente legforgal-
masabb útjain akkora
kátyúk vannak már,
amelyekbe simán bele-
fér egy vagy több No-
kia-doboz.” Évek óta
kérnek lámpát, zebrát a
legforgalmasabb utak-
ra, hiába. Kisebb dol-
gokban sem történik
elõrelépés: a Péceli úti
járda állapota, vagy a
Vigyázó elõtti gyakran

elöntött járda szintén a
fõváros felelõssége. „Le
kell mosni a szégyent
Budapestrõl.” Erre csak
a Fidesz képes, amely-
nek feladata erkölcsileg
és gazdaságilag újjáépí-
teni ezt a várost és egész
Magyarországot. 

Schmittné Makray Ka-
talin olimpikon hisz a
fair play szabályaiban,
hiszen sportolóként
csak így érvényesülhe-
tett. A politikában saj-
nos nem ez történt 2006-
ban, hiszen Gyurcsányék
megtévesztéssel nyer-
tek. Márai Sándor szerint
Magyarország legna-
gyobb tehertétele nem
az, amit elmulasztott,
hanem amit eltûrt.
„Rendet kell teremte-
nünk az országban és az
Országházban egy-
aránt.” - tûzte célul a
legfõbb feladatot a poli-
tikus asszony. 

Tarlós István, a fõvá-
rosi Fidesz–KDNP-
frakciószövetség elnö-
ke azért jött el a XVII.
kerületbe, hogy erõt
adjon a polgári oldal-
nak. Beszéde elején
Mesterházy Attila fiata-
los „Utánam, srácok!”
buzdítását idézte, ame-
lyet egy MSZP-fórum
70-80 éves férfitagjai fe-
lé intézett néhány nap-
pal ezelõtt. „Több mint
20 éve az MSZMP be-
ment egy sötét szobá-
ba, s néhány óra múlva
MSZP-ként jött ki a hó-
na alatt a tõkével. A
srácoknak nevezett
öregfiúkat pedig ott-

hagyták Marxszal. Vic-
ces azt hallani a szocia-
listáktól, hogy meny-
nyire veszélyes, ha egy
párt 15 évre bebetonoz-
za magát a hatalomba.
Kik vezetik ezt a várost
15-20 éve?” - tette fel a
kérdést Tarlós. A szoci-
alista és szabad demok-
rata politikusok nyolc
éve szédítik a népet
kormányzati szerep-
ben. Újabban vitatkoz-

ni szeretnének, de en-
nek elmúlt már az ideje
régen. Az MSZP úgy
kívánta kezelni az or-
szágot, mint egy gazda-
sági társaságot, s ennek
az eredményét láthat-
juk, ha Sukoró, a kor-
mányzati negyed, a
MÁV és a BKV ügyeit
vizsgáljuk, vagy a né-
gyes metró projektjét. 

Molnár Csaba kancel-
láriaminiszter kijelenté-
se szerint a fideszes ön-
kormányzatok eladósí-
tották az országot. Tar-
lós István ezzel kapcso-
latban annyit jegyzett
meg, hogy a Fõvárosi

Önkormányzat adós-
ságállománya egyedül
nagyobb, mint az összes
jobboldali vezetésû vá-
rosé az országban. 

A visegrádi országok
közül messze nálunk a
legnagyobbak az adó-
terhek. Az önkormány-
zatok normatív támo-
gatása az elmúlt három
évben 43 %-kal csök-
kent. A magyar állam-
adósság háromszorosa

a csehországinak vagy
a szlovákiainak. A
mentális pusztítás vi-
szont még súlyosabb:
Medgyessy Péter minisz-
terelnök Erdély elcsato-
lásának a napján 2002-
ben pezsgõvel koccin-
tott a román kormány-
fõvel, 2005 végén pedig
Gyurcsány Ferenc a
kettõs állampolgárság-
ról szóló népszavazá-
son a saját nemzettársai
ellen kampányolt. 

Demszkyéket öt ciklu-
son keresztül az tartotta
a hatalomban, hogy na-
gyon jól kezelték a mé-
diumokat, holott a fõ-

polgármester városve-
zetõi képessége nagyon
gyenge. Budapest sok-
kal rosszabb állapotban
van, mint amilyen adot-
tságokkal rendelkezik.
195 milliárd forint
adóssága van, de újabb
hitelfelvételi terveik
már a 240 milliárdos
adósságot is túl fogják
szárnyalni. Ebben nincs
benne a BKV adóssága,
ami további 90 milliárd
forintot jelent. A fõvá-
ros szocialista politiku-
sai a BKV-s botrányok-
ba menthetetlenül bele-
buktak. A mostani ha-
tósági vizsgálatok a Fi-
desz feljelentései alap-
ján indultak el. Ezt kö-
vetõen ugrott ki az
MSZP fõvárosi frakció-
ja a koalícióból, de csak
formálisan. Nyáron
még úgy tûnt, hogy a ti-
tokszobákban 200 gya-
nús BKV-s szerzõdés
van, ma már a hatósági
vizsgálatok 1500 ilyen
esetet említenek. A fõ-
város vezetésébõl bor-
zasztóan hiányzik a
mérnöki igényû gon-
dolkodás is. A 4-es met-
ró kommunikációja
annyira jól sikerült pár
éve, hogy egy felmérés
alapján a megkérdezett
budapestiek 12%-a úgy
vélte, hogy már utazott
ezen a járaton. A Job-
bikról szólva megje-
gyezte, hogy program-
juk egyes elemei meg-
kerülhetetlenek, a mód-
szereik viszont elfogad-
hatatlanok jogállami
keretek között. „A Job-
bik az erõszak pártja, a
Fidesz pedig az erõé. A
kettõ véletlenül sem
ugyanaz. A Jobbik által
felvetett problémákat
egy Fidesz-kormány
tudja csak megoldani."

Tarlós István Budapest Fóruma
Rákoskeresztúron

„Az önkormányzatok normatív támogatása az elmúlt három évben 43 százalékkal csökkent”

Március 9-én a Rákosmenti Fidesz látta vendé-
gül Tarlós Istvánt, a párt fõvárosi frakcióveze-
tõjét és Schmittné Makray Katalint a Vigyázó
Sándor Mûvelõdési Házban. Az est házigazdá-
ja Riz Levente polgármester, a Fidesz–KDNP
országgyûlési képviselõjelöltje volt.
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R ákosmente Önkor-
mányzata folytatja

eredményes szereplé-
sét az európai uniós
pályázatokon, most két
intézmény javára ösz-
szesen 38 millió forin-
tot nyert oktatási, kép-
zési célok megvalósítá-
sára: a Vigyázó Sándor
Mûvelõdési Ház 28,1
millió forintos uniós tá-
mogatást kaphat fel-
nõttképzési programok
megvalósítására, a Ba-
lassi Bálint Nyolcév-
folyamos Gimnázium
közel 10 millió forint-
ban részesül audiovi-
zuális emlékgyûjtés
céljára.

Felnõttképzés 
a Vigyázóban

Rákosmente Önkor-
mányzata fontos fel-
adatának tekinti, hogy
helyben elérhetõ, a
munkaerõ-piaci igé-
nyeknek megfelelõ fel-
nõttképzési rendszert
mûködtessen. A város-
vezetés célja, hogy a
helyi lakosok olyan
szakismereteket sze-
rezhessenek, amellyel
könnyebben elhelyez-
kednek, lehetõség sze-
rint itt, a XVII. kerület-
ben. Ennek megvalósí-
tása érdekében az ön-
kormányzat jelentõs si-
kert ért el: a TÁMOP
3.2.3/09/1 KMR kód-
számú, „Építõ közössé-
gek, közmûvelõdési in-
tézmények az élethosz-
szig tartó tanulásért
program a közmûvelõ-
dési intézményrend-
szer felnõttképzési ka-
pacitásának bõvítésé-
re” címmel meghirde-
tett pályázaton 28,1
millió forint uniós tá-
mogatást nyert. Buda-

pesten csupán négy ke-
rület szerepelt sikere-
sen ezen a pályázaton.

Az önkormányzat
fenntartásában mûkö-
dõ Vigyázó Sándor
Mûvelõdési Ház ennek
köszönhetõen 2010 áp-
rilisától összetett fej-
lesztésbe kezd: felnõtt-
képzési szolgáltatási
központot épít ki,

kulcskompetenciák fej-
lesztését is célzó képzé-
si programokat indít,
amelyek segítségével
könnyebben jutnak
munkához a kerület-
ben élõk.

A folyamat végén az
intézmény megszerzi a
felnõttképzés minõsé-
gét biztosító intézmé-
nyi akkreditációt is,
amely további kedvez-
ményeket nyújthat a
képzésekbe bekapcso-
lódóknak. A pályázat
keretében lehetõség
van humánerõforrás-
fejlesztésre is, amely le-
hetõvé teszi a szakal-
mazottak teljes körû

felkészülését az össze-
tett feladat ellátására. 

A projekt részeként
komplex képzés való-
sul meg, ahol ingyenes
tanfolyamok elvégzé-
sével lehetõség nyílik
egy új szakma meg-
szerzésére is, amelyet
támogató tanfolyamok-
kal tesznek teljessé. Így
egyebek mellett angol
alapfokú nyelvi képzés,
számítógép adatkezelõ
képzés, önértékesítõ
tréning és a hatékony
tanulási technikák elsa-

játítására vonatkozó
tréning is díjmentesen
jár a résztvevõknek.

A mûvelõdési intéz-
mény szakemberei
emellett felmérik a je-
lentkezõk tudásszint-
jét, a tananyagot letölt-
hetõvé teszik, illetve te-
lefonos és személyes
tanácsadást nyújtanak
a felnõttképzési szol-
gáltató központban. 

A projekt 2010–2012
között valósul meg.
Rákosmente Önkor-
mányzata ezzel a prog-
rammal egy újabb lé-
pést tett annak érdeké-
ben, hogy bõvítse a ke-
rületben élõk helyi

szakképzési lehetõsé-
geit. A cél, hogy Rákos-
mentén minél keve-
sebb munkanélküli le-
gyen, hogy a kerület-
ben élõk munkaerõ-
piaci helyzete javuljon.

Történelmi 
kutatómunka 
a Balassiban

Újabb jó hír, hogy az
önkormányzat a fenn-
tartásában mûködõ Ba-
lassi Bálint Nyolcév-
folyamos Gimnázium
számára 10 millió fo-

rintot nyert audiovizu-
ális emlékgyûjtésre. A
2010 áprilisától megva-
lósuló program kereté-
ben a gimnázium diák-
jai helyi történelmi ku-
tatásokat végeznek
1939-tõl napjainkig.

A programban 16 di-
ák vesz részt 24 órányi
tanórán kívüli foglal-
kozáson. Az iskola a
felkészülés kezdetétõl
a megvalósításig szoro-
san együttmûködik a
Terror Házával. 

A múzeum munka-
társai vállalták 4 peda-
gógus 2X30 perces to-
vábbképzését, illetve a
diákok kutatómunkáját

is segítik. Az elkészült
anyagokban az 1939-tõl
napjainkig terjedõ idõ-
szak történelmi szerep-
lõivel készítenek inter-
jút a tanulók.

A projekt befejezésé-
nek idõpontja 2011. áp-
rilis 1. A kutatás ered-
ményeit a diákok 50 in-
terjúban és 2 publikáci-
óban foglalják össze. A
TÁMOP-3.2.9/B-08/1-
2009-0001 pályázaton
elnyert közel 10 millió
forintos támogatás 10
százalékát a diákok

munkáját támogató au-
diovizuális médiaesz-
közök (kamera, mikro-
fon, lámpa stb.) beszer-
zésére fordítják. A
munkában az iskola
média szakos pedagó-
gusa nyújt technikai
segítséget.

Rákosmente a sike-
res pályázatokkal to-
vábbra is egyedülálló
mérleggel rendelkezik.
2006. október 1. óta a
budapesti kerületek
közül a legtöbb hazai
és uniós pályázati
pénzt nyerte, több mint
3,5 milliárd forintot.

Forrás: Rákosmente
Önkormányzata

Újabb többtízmilliós pályázati siker
Felnõttképzés és helytörténeti emlékgyûjtés Rákosmentén
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Ahit és a szeretet ere-
je „egy koporsója

elõtt álló országban” -
gondolat köré fûzte
Bogdan Adamczyk, len-
gyel minoritarendi atya
március 7-én a Nepo-
muki Szent János-temp-
lomban megtartott ma-
gyar–lengyel szentmi-
sét. „Együtt imádkoz-
zunk a két nép szellemi,
kulturális és gazdasági
felemelkedéséért!” - for-
dult a hívek felé kifogás-
talan magyar kiejtéssel a
lengyel pap - két minori-
ta atya, Kelemen Didák és
Wojciech Topolinski mun-
kásságát állítva példa-
ként.

Kelemen Didák, a Fes-
tõ-Tiszavidék apostola
1683-ban Kézdialmás-
Baksafalván született,

pappá szentelése után
megalapította a magyar
minoritarendet. Új kül-
detését a pestises bete-
geknél kezdi, felkeresi ,
vigasztalja õket, elõké-
szíti a nagy útra a távo-
zókat, és kikíséri a teme-
tõbe az elköltözötteket.

Amikor híre ment, hogy
utolsó darab kenyerét is
a legnagyobb szeretettel
adta oda az éhezõknek,
gondosan ápolta a ragá-
lyos betegeket, szent
emberként kezdték em-
legetni. Didák atya 1725-
ben kérte a minoriták

miskolci letelepedésé-
nek engedélyezését.
Rendkívül buzgó térítõi
munkát folytatott a ti-
szai részeken, számos is-
kolát és templomot épí-
tett, a szegények nagy
pártfogója volt. Nevéhez
fûzõdik a miskolci

Nagyboldogasszony
templom, rendház és is-
kola építése, a nyírbátori
templom és rendház
építése, a besztercei fe-
rences rendház és temp-
lom restaurálása. 1744.
április 28-án halt meg.
Halála után a hívõk egy-
behangzóan tanúsítot-
ták szent életének hírét,
kiváltságos nagy eré-
nyeit, lángoló hitét. 

A szentmisén részt
vett és könyörgést olva-
sott fel Riz Levente pol-
gármester, Dunai Móni-
ka, Virág Mihály, Fejér
Gyula önkormányzati
képviselõk, Szabó Tibor-
né, a Rákoshegyi Mûve-
lõdési Ház vezetõje és
Dobos Marianne író. Az
istentiszteletet követõen
Galambossy Endre plébá-
nos atya a híveket aga-
pén látta vendégül.

A hit és a szeretet ereje
Magyar–lengyel szentmise a Nepomuki Szent János-templomban

SZAKÁCS ZSUZSA

A Rákoskeresztúri
Evangélikus Egy-

házközség lelkésze,
Nagyné Szeker Éva lel-
kész az alábbi 5-6. szá-
zadi himnusz részlettel
kíván áldott böjtöt és
örömteli húsvétot a
gyülekezet minden tag-
jának: .„A keresztnek
gyalázatát elvállaltad
az emberért és odaad-
tad véredet üdvössé-
günknek béreként. Fel-
támadtál: Atyád keze
dicsõségedbe vissza-
visz. Hisszük, hogy ál-
talad életre támadunk
mi is. Szívünket, Jézus,
töltse be a húsvét bol-
dog öröme, kiket ke-
gyelmed újra szült gyõ-
zelmeidben részesítsd.
Jézus, dicsõség tene-
ked: halált legyõzve
tündökölsz, s Atyád-
nak és a Léleknek meg

nem szûnõ idõkön át.
Ámen”

Böjti alkalmak: már-
cius 14. (vasárnap), 16

óra: Lehel László és
munkatársai vetített
képes elõadást tarta-
nak az Ökumenikus

Segélyszervezet mun-
kájáról; 17-én (szerda)
18 óra: böjti est. Igét
hirdet Óvári Péter
mende-gyömrõi lel-
kész; 20-án (szombat)
16.00. „Dicsõítünk
Krisztus, aki szenved-
tél”. Egyházzenei áhí-
tatot tartunk a temp-
lomban. Közremûköd-
nek: Kinczler Zsuzsanna
adjunktus, Finta Ger-
gely tanszékvezetõ, és
az Evangélikus Hittu-
dományi Egyetem
Egyházzenei Tanszék-
ének hallgatói; 21-én
(vasárnap), 15 óra: hús-
véti kézmûves gyer-
mekdélután; 24-én
(szerda) 18 óra: böjti
est, igét hirdet Pintér
Károly ny. lelkész; 27-
én gyülekezeti kirán-
dulás Máriabesnyõre.

Nagyheti istentisz-
teletek: Virágvasár-
nap, Rákoskeresztúron

az istentisztelet után
felállítjuk a „mindenki
keresztjét” az ifjúság és
a hittanosok szolgála-
tával.

Passiói esték: Márci-
us 29. (hétfõ) Rákoske-
resztúr, 18 óra: Wiszki-
denszky András; 30-án
(kedd) Rákosliget, 18
óra: Nagyné Szeker
Éva; 31-én (szerda) Rá-
koscsabán 18 óra: Gren-
dorf Péter; április 1-jén,
Nagycsütörtökön Rá-
koshegy 18 óra: ifj. Zá-
szkaliczky Pál; Nagy-
pénteken a vasárnapi
istentiszteleti rend sze-
rint mind a négy temp-
lomban este 18.00 óra-
kor, Rákoskeresztúron
passióolvasás az ifjúság
szolgálatával.

Húsvét ünnepének
mindkét napján úrva-
csorai istentiszteleteket
tartunk a szokásos rend
szerint.

Böjti alkalmak és nagyheti istentiszteletek
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Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Oktatási és Kulturális Bizottsága Budapest Fõváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzatának az Önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetésérõl szóló 9/2010. (II. 22.) rendelete 7.§ (1) bekezdésé-
ben nyert felhatalmazás alapján pályázatot hirdet XVII. kerületi ci-
vil szervezetek támogatására. 

A rendelkezésre álló összeg: 6.000.000.- Ft.

A pályázat keretében pénzbeli támogatáshoz juthatnak a XVII.
kerületben és alapvetõen a XVII. kerületi polgárok részvételé-
vel mûködõ, a Fõvárosi Bíróság által – legkésõbb 2009. áp-
rilis 30. napján – nyilvántartásba vett civil szervezetek. A
pályázat célja a civil szervezetek mûködésének támogatása, a
mûködéssel együtt járó, valamint a mûködési feltételek javítá-
sát szolgáló és a szervezet tevékenységi körével összefüggõ
költségek részbeni fedezése, továbbá a civil szervezetek ren-
dezvényeinek, programjainak, kiadványai megjelentetésének
támogatása.

A pályázatban fel kell tüntetni a civil szervezet tagjainak létszá-
mát, tevékenységi körét, a szervezet nyilvántartásba vételének
idõpontját, valamint a kért támogatás összegét.

A pályázathoz mellékelni kell a közösség eddigi tevékenységének
ismertetését, a szervezet nyilvántartásba vételérõl szóló végzés
másolatát, valamint a szervezet képviseletére jogosult személy
bírósági nyilvántartásba vételérõl szóló végzés másolatát.

A pályázatra egy pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be.

A tevékenység megvalósulása során, illetve a megjelentetett ki-
adványon fel kell tüntetni, hogy az Budapest Fõváros XVII. kerü-
let Rákosmente Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottságá-
nak támogatásával valósult meg, illetve jelent meg.

A támogatások folyósítása a támogatási szerzõdés megkötését

követõen kizárólag a nyertes pályázó bankszámlájára történik, a
támogatási összeget készpénzben nem lehet felvenni.

Nem fogadható el a kiírásnak nem megfelelõ, a pontos adatokat
nem tartalmazó vagy hiányosan kitöltött, határidõ után benyújtott
pályázat. Hiánypótlásra nincs lehetõség.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a 2009. év-
ben támogatásban részesült, és annak felhasználásáról határidõ-
ben nem számolt el.

A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Bizottság bírálja el
2010. június 30. napjáig.

Pályázni az Oktatási és Kulturális Bizottság által kibocsátott
ûrlapon lehet, mely személyesen beszerezhetõ a Polgármeste-
ri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1173 Budapest, Pesti út
163.), valamint letölthetõ a www.rakosmente.hu honlapról.

A pályázatot, valamint a hozzá tartozó szöveges indoklásra
szolgáló ûrlapot 1 példányban a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján kell benyújtani 2010. április 8-án 16.00
óráig zárt borítékban vagy postai úton legkésõbb 2010. ápri-
lis 8-i postabélyegzõvel ellátott borítékban.

Levélcím: 
Polgármesteri Hivatal, Mûvelõdési és Sport Csoport

1173 Budapest, Pesti út 165.
A borítékon minden esetben fel kell tüntetni: 
„Pályázat civil szervezetek támogatására”.

A pályázat nyerteseit az Oktatási és Kulturális Bizottság levélben
értesíti. A pályázatok elszámolási határideje: 2011. március 31.
Az elszámolás határidejét egy alkalommal, legkésõbb 2011. feb-
ruár 15-ig beérkezõ kérelemre az Oktatási és Kulturális Bizottság
egy hónappal meghosszabbíthatja. Az a pályázó, amelyik határ-
idõre nem számol el, a 2011. évben nem nyújthat be az Oktatási
és Kulturális Bizottsághoz pályázatot.

PÁLYÁZAT

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

Hirdetmény
Elfogadás elõtt áll a Budapest XVII.
kerület, Rózsaszál utca – Tiszaörs
utca – Kékliliom utca – Tiszanána
utca által határolt terület Kerületi
Szabályozási Terve.
A terv és a hozzá tartozó szabályzat
kifüggesztésre kerül a Polgármes-
teri Hivatal portáján (Pesti út 165.),
illetve megtekinthetõ a www.rakos-
mente.hu honlapon 2010. március
11.–április 11. között.
A tervekkel kapcsolatos vélemé-
nyüket kérjük a Budapest Fõváros
XVII. kerület Rákosmente Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal
Fõépítészetén (312. szoba) vagy
az Ügyfélszolgálati Irodán leadni
szíveskedjenek.
Észrevételeiket elõre is köszönjük.

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
használtunk fel: Fordulópont címû kiadvány
elõfizetése, óvodapedagógusok konferencián
való részvétele, 1 fõ óvodapedagógus to-
vábbképzésének finanszírozása, az óvoda ud-
varára gumitéglához való szegély vásárlása.
Nagylelkû támogatásukat köszönjük, és re-
méljük, hogy a 2009. évi adójuk 1%-ának fel-
ajánlásakor sem feledkeznek meg a Bóbita
Óvodáról.

Preventív, személyiségközpont-orientált alapra
gyûjtünk.
Több figyelmet igénylõ, eltérõ magatartású
gyermekekért!
Az esélyhez kérjük az 1%-ot: hogy a hátrány ne

legyen akadály! (aktív személyiség, közösség
kizáró magatartás stb.)
Cél: a pozitív motiváltság elérése, a kreatív em-
ber kiteljesedésének hozzájárulása.
Ahol a mûvészet (alkotó, mese-dráma kör), a
sport (babzsák-klub) és a szelíd gyógymód
(kineziológia) eszközei együtt lehetnek és elér-
hetõ mindenki számára a Kis Lord megújult Mû-
helyében!
Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 84.
Statisztikai szám: 18193109 9499 569 01

Adószám: 
18193109-1-42-1

Számlaszám: 
11717009-20044246
Nyilvántartási szám: 

10218
Köszönettel: Bitó Ildikó

Kis Lord Alapítvány a Gyermekekért alapítója

1% 1% 1% 1%
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Hûtõgépek, fagyasztók,
mosógépek javítása

1-3 órán belül

NAGY IMRE
1171 Mezõcsát utca 3.

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:
tel/fax.: 259-0511

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

hirhozo@t-online.hu

Diabetes Fitness a tartalmas életért
„Aki cukorbeteggé válik, az versenyzõ is lesz egyben”

KILI TAMÁS

A ki cukorbeteggé
válik, az verseny-

zõ is lesz egyben. Ver-
senyzünk, hogy ne
vágják le a lábunkat, ne
vakuljunk meg és ne
álljon le a vesénk -
mondta Porubek László
a Rákosmenti Gyermek
Cukorbeteg Klub ven-
dégeként február 20-án
a Vigyázó Sándor Mû-
velõdési Házban. A
Diabetes Fitness Köz-
hasznú Alapítvány el-
nöke maga is cukorbe-
teg, de rendkívüli aka-
raterejének köszönhe-
tõen kimagasló sport-
eredményeket ért el, és
méltán lehet példakép
valamennyi cukorbe-
teg és egészséges em-
ber számára is.

A klub szokásos havi
összejövetelén Porubek
László beszélt betegsé-
gérõl, erõfeszítéseirõl,
tapasztalatairól és vá-
laszolt a gyerekek és
szüleik kérdéseire. A
kezdetekre utalva el-
mesélte, hogy 1999-
ben, harmincéves korá-
ban támadta meg a sú-
lyos kór, de fogalma
sem volt arról, hogy
cukorbeteg lett. Egy
hónap alatt 30 kilót fo-
gyott, anyagcseréje tel-
jesen felborult, végül a
látását is elveszítette. –
Az utolsó hetekben
éreztem, hogy valami
nem stimmel, de eszem
ágában sem fordult
meg, hogy cukorbeteg
vagyok. Túl egy szerel-
mi csalódáson egyedül

éltem: ittam, kávéztam,
cigiztem, nem igazán
érdekelt semmi sem -
emlékezett Porubek
László, akit végül any-
nyira legyûrt a beteg-
ség, hogy eszméletle-
nül hevert a földön,
amikor édesanyja ráta-
lált a lakásában. Azon-
nal kórházba szállítot-
ták, ahol a fõorvos 24
órát adott, hogy élet-
ben marad-e, vagy
sem. Végül is szövõd-
mények nélkül sikerült
talpra állnia, hazake-
rült, de dolgozni nem
tudott. – Mindenem
odaveszett, utcára ke-
rültem, és egy éven át
ettem a hajléktalanok
sanyarú kenyerét.
Unokatestvérem segí-
tett a bajban, munkát
szerzett, jó ideig kõmû-
vesek mellett dolgoz-
tam segédmunkásként.
Elkezdtünk együtt
sportolni, és akkor jöt-
tem rá, hogy milyen jót
tesz a rendszeres test-
mozgás, amikor szép

lassan visszanyertem a
látásomat, és mentáli-
san is jobban éreztem
magam. Az állapotom
javulásával Milánnal
közösen dolgoztuk ki
edzésprogramjainkat,
életmódunk pedig test-
építésbõl és bokszala-
pokra épülõ aerob, va-
lamint anaerob moz-
gásból áll – tette hozzá.

Porubek László 2003-
ban fedett pályás orszá-
gos versenyen 60 méte-
res síkfutásban a senior
kategóriában – egészsé-
ges emberek között – 3.
helyezést ért el, 2009-
ben pedig a Veterán At-
létikai Országos Ma-
gyar Bajnokságon szin-
tén 60 méteren negye-
dik lett. A sikereken fel-
buzdulva Milánnal
megálmodták az alapít-
ványt, saját erõbõl fel-
szerelték a speciális
edzõtermet, ami ott-
hont ad a cukorbeteg,
sportolni vágyó fiata-
loknak és szüleiknek,
hogy megõrizhessék

egészségüket. – Két út
áll elõttünk – hangsú-
lyozta a sportember:
ülünk otthon a tévé
elõtt, nassolunk, egyre
több inzulinnal várjuk a
szövõdményeket, vagy
a sportot, mozgást vá-
lasztjuk és szerveze-
tünk normális szinten,
alacsony cukorszinttel
fog mûködni. Monda-
nom se kell, én ez utób-
bit választottam, és
nem bántam meg, az át-
lagembernél tartalma-
sabb az életem, és sok-
kal jobban érzem ma-
gam a bõrömben, mint
a betegségem elõtt. Ezt
az élményt szeretnénk
minél több gyerekkel
megismertetni a sport-
foglalkozásokon, ahol
személyre szabottan tu-
dok minden sportolni
vágyó, cukorbeteg fia-
tallal foglalkozni -
mondta Porubek Lász-
ló, aki mostanában azt
vette a fejébe, hogy a
testépítõk világában is
megméretteti magát.

Végül arra figyel-
meztette a gyerekeket,
hogy a serdülõkor óriá-
si veszélyeket rejt egy
cukorbeteg számára. A
cukorbetegség alapjai-
ban változtatja meg az
ember életét, de ha ki-
csit is odafigyelünk és
kialakítunk egy rend-
szert, a betegséggel já-
ró kellemetlenségek
elõbb-utóbb természe-
tessé válnak. Szóba ke-
rült az is, hogy addig
nincs baj, amíg a gyere-
kek hallgatnak a szüle-
ikre. Akkor válik ve-
szélyessé a dolog, ami-
kor a tinédzserek nem
fogadnak szót, nem
mérik rendszeresen a
vércukorszint jüket,
nem akaródzik beadni
az inzulint – mutatott
rá az alapítványi elnök.
Elkezdõdik a diszkó-
zás, és minden rossz,
ami ezzel együtt jár: ci-
gi, drogok, alkohol,
amelyek egyenként is,
de együttesen még fo-
kozottabb veszélyt je-
lentenek. Ezért is fon-
tos a sport, amivel egy-
részt elfoglalják magu-
kat a fiatalok, másrészt
a rendszeres testmoz-
gás eltereli a figyelmü-
ket a betegségükrõl.
Ha bekerülnek egy
sportoló közösségbe,
ahol nagyszerû és kö-
vetendõ példát látnak
maguk elõtt, akkor egy
jó úton járó, hosszú éle-
tû, szövõdménymentes
felnõtt ember válik be-
lõlük – foglalta össze
elõadásának lényegét
Porubek László.
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M agyarországon
február 20-án, a

rákosligeti Gózon Gyu-
la Kamaraszínházban
mutatták be elõször -
Márton András színmû-
vész fordításában és
rendezésében – William
Blinn amerikai író hig-
tech (értsd: minél távo-
labb az emberi érzel-
mektõl, gyengeségek-
tõl, romlandóságtól és
halandóságtól) vígjáté-
kát az ártatlanság el-
vesztésérõl, szigorúan
tizenhat éven felüliek-
nek.

William Blinn darab-
ját nézve egyértelmûvé
válik a maffia és a tévé-
ipar összefonódása,
tönkretéve minden jó
szándékot, nem kímél-
ve a tehetséges embere-
ket sem, akiket szintén

bekebelez a korrupció.
Márton András rende-
zõ tíz évvel ezelõtt
Amerikában - több évig
vezette Los Angelesben
a fõkonzulátust, illetve
New Yorkban a magyar
kulturális missziót - ol-
vasta elõször a színmû
angol nyelvû kéziratát,
majd tavaly nyáron le-
fordította, és az idén
színpadra állította. A

Hajnali mellúszás tipi-
kus mai történet, amely
a sokak által csodált, iri-
gyelt médiaközpontú
világ olyan titkaiba ad
betekintést, amibõl bi-
zonyságot szerzünk,
hogy a kereskedelmi te-
levíziók milyen erõsza-
kos befolyással bírnak
az emberek ízlésére, ér-
tékrendjére.

Az izgalmas, magá-

val ragadó vígjáték vé-
gén vastapssal köszön-
tötték a nézõk a Gózon
Gyula Kamaraszínház
idei premierjének köz-
remûködõit, a rámenõs,
ám félelmében sok min-
denre képes ügyvédet
alakító Dóczy Pétert, a
fiatal, teljességgel ártat-
lan kertészmérnök sze-
repében Tóth Mátét, a
lecsúszott írót játszó
Végh Pétert, a vörös ru-
hás hölgy csinos meg-
formálóját, Kapócs Zsó-
kát, valamint Ozsgyáni
Mihályt és Boldizsár
Tündét.

A premier utáni álló-
fogadáson Szabó Ágnes
igazgató mutatta be a
produkció résztvevõit,
majd végszóra megér-
kezett Márton András
rendezõ is, akinek ezen
az estén színészként is
helyt kellett állnia.

HOLÉRY PETRA

F ebruár 28-án különleges
koncertélménnyel gazda-

godhattak azok, akik elláto-
gattak a Rákoshegyi Bartók
Zeneházba. Szluka Lydia bájos
szoprán hangjával érintette
meg a közönséget, Arató Ág-
nes zongora- és Kovács Kíra
fuvolakíséretével. 

Szluka Lydia Kinga vakon
született, és már fiatalon is
rendkívül nagy tehetségnek
számított, tizenöt  évesen fel-
vették a Konzervatóriumba.
Jelenleg a Mozarteum Zene-

és Elõadómûvészeti Fõisko-
lán tanul Salzburgban, s nem
csak hazai, hanem a külföldi
nagyközönség elõtt is fellép.

Az estén eredeti nyelven
volt hallható többek között
Bach (ária a Kávé-kantátából),
Telemann, Haydn, Schubert,
Schumann, Verdi, Mozart (An-
dante), illetve Bartók Béla
négy dala.

Bízunk benne, hogy a jövõ-
ben is hallhatjuk majd a mû-
vésznõ különleges hangját és
kerületünk fiatalabb generá-
ciója is érdeklõdõbb lesz a
klasszikus zene iránt.

Hajnali mellúszás a Gózonban

Szluka Lydia koncertje 

Mamma Mia!
Retródivat vagy
igazi slágerek?

A 2008-as nyári sze-
zon egyik frissítõ

mozija volt az azonos
címû West End-musi-
calbõl készült Mamma
Mia! címû film, igazi
sztárszereplõkkel. Az-
óta rendületlennek tû-
nik az Abba reneszán-
sza. A zenéjükbõl su-
gárzó életérzés számos
hazai elõadót ihletett
meg, így van ezzel Janza
Kata és Siménfalvy Ágota
is. 

A két musicalsztár
most egy látványos
showmûsorban vará-
zsol nyarat nekünk. A
Vigyázó Sándor Mûve-
lõdési Házban március
27-én este hét órától az
Abba legnépszerûbb
dalai mellett Barbra
Streisand és Donna Sum-
mer slágereit éneklik.

Az Elephant Holding több
mint 30 lakást értékesített

a 2008-ban bevezetett Ked-
vezményes lakásbérlet prog-
ramjában, aminek lényege,
hogy a vásárlók piaci áron bé-
relhetnek újépítésû, magas
színvonalú lakásokat, de a
bérleti díj felét beszámítják a
lakás vételárába, így az önerõ-
ként jelenik meg. Egy 120 ezer
forint/hó bérleti díjas la-
kásnál több mint 700 ezer fo-
rint önerõt teremthetnek elõ 1
év alatt.

Zelei Zoltán, az Elephant
Holding kereskedelmi igazga-
tója elmondta, gyakori, hogy a
költözést már elhatározta a
család, az önerõt azonban
csak a meglévõ, de jelenleg
nyomott áron értékesíthetõ la-
kás árából tudnák fedezni. Az
ehhez hasonló helyzetet
igyekszik a program feloldani,
hogy a beruházó a bérleti díj
felét jóváírja a kiválasztott la-
kás vételárában. Ezzel a lakás-

keresõk idõt nyernek, hogy a
meglévõ otthonukat piaci
áron tudják értékesíteni. A fej-
lesztõ 14 hónapra elõre meg-
határozza a lakás árát, mely
nem változik - a vásárlók fix
bérleti díjjal és vételárral szá-
molhatnak. A programban az
Elephant Holding lakásokat
ad bérbe a XX. kerületi Vigo
Házban és a XVIII. kerületi
Zaragoza Lakókertben. (X)

További információ: 
Schenk Andrea 06-20-530-3396
andrea.schenk@localtime.hu
Zádori Zoltán 06-30-261-4505
zoltan.zadori@localtime.hu

Az Elephant Holding 
lakásbérleti programja

XVIII. kerület, Zaragoza Kert
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Fontos az, amit otthonról hozunk
Interjú Dóczy Péter színmûvésszel

SZAKÁCS ZSUZSA

A lányokat arról
faggatom, a pre-

mier elõtti napokban,
órákban mennyire elvi-
selhetõ a „színész” a
családban. Nevetve
néznek egymásra, szin-
te egyszerre rázzák a
fejüket, majd Orsolya
válaszol. „Nincs otthon
semmi különösebb
fakszni a bemutató
elõtti napokban, csak
abból tudjuk, hogy kö-
zeleg az a bizonyos
idõpont, hogy apa ki-
csit idegesebb a meg-
szokottnál” – amit vi-
szont teljesen normá-
lisnak tartanak a Dóczy
lányok.

– Színészi pályám a
Nemzeti Színház stúdi-
ójában, Bodnár Sándor
növendékeként kezdõ-
dött, a fõiskolán Mon-
tágh Imre mutatta meg
a színház, illetve a film
világába vezetõ utat.
Ennek már több mint
harminc éve – idézi pá-
lyájának kezdetét Dó-
czy Péter színmûvész -,
közben maga is elcso-
dálkozik a kimondott
számokon – a Hajnali
mellúszás fõpróbájá-
nak szünetében, már
elegáns, szürke fellépõ
ruhában.

– Merre járt, mielõtt
beleszeretett a rákosligeti
színházba?

– A diploma után a
veszprémi Petõfi Szín-
házban Csehov Sirályá-
ban Trepljovot alakítot-

tam Dömölky János ren-
dezésében, utána Mis-
kolcon játszottam
nyolc évig, jött a buda-
pesti Nemzeti Színház,
illetve a gyõri Kisfa-
ludy. Izgalmas évek
következtek, szabad-
úszó lettem, a Körön
kívül, körön belül címû
elõadással – Hervay Gi-
zella, Szilágyi Domokos
és Tóth László határon
túli magyar költõk mû-
vei – bejártam a Kár-
pát-medencei magyar
városait, Nyugat-Euró-
pát, Amerikát és Kana-
dát.

– Régóta próbálja rá-
venni közönségét, hogy
Szilágyi Domokos, Pi-
linszky János, József Atti-
la, Nagy László költemé-
nyein, prózáin keresztül
ismerjék meg saját létü-
ket.

– Harmincöt évvel
ezelõtt, a Gyilkos-tónál
olvastam elõször Szil-
ágyi Domokos verseit,
tíz év múlva a Kassák
Klubban bemutattam a
kényszerleszállást, er-
rõl Dér András és Iványi
Marcel filmet is forga-
tott. Szívesen mondok
Pilinszky János-költe-
ményeket, vele diákko-
romban személyesen is
találkoztam. A másik
nagy kedvenc, József
Attila, akinek Csöndes
estéli zsoltár címû ön-
vallomásával léptem
fel, Nagy László versein
keresztül arra biztatom
a nézõket, hogy a lét-
nek ne csupán a felszí-

nét birtokolja, mert
egyszer mindenkinek
el kell számolnia tettei-
vel, környezetéhez fû-
zõdõ viszonyával. Az
én igazi önvallomása-
im is e sorok mögött
bújnak meg, a költészet
továbbadását egyfajta
missziónak is tekintem.

– Legutóbb szlovén köl-
tõk antológiájából készült
válogatása jelent meg Éj-
szaka virágai címmel.

– Sok-sok véletlen ta-
lálkozás és beszélgetés
hozta össze ezt a mun-
kát, amelynek üzenete:
azzal foglalkozzunk,
ami összeköt bennün-

ket, és ne azzal, ami
szétválaszt.

– Egy kis kitérõ után,
végre itt vagyunk a
Gózon Gyula Kamara-
színházban.

– Tizenegy évvel ez-
elõtt, már az elsõ be-
mutatón is szerepel-
tem, Szabó Ági hívott
Füst Milán Máli nénijé-
be Alfonzot játszani,
utána pedig egymás
után jöttek a szerepek,
Molnár Ferenc Játék a
kastélyban, a Kurázsi
mama, Knott Várj, míg
sötét lesz!, és két nap
múlva megint bemuta-
tó. Tudja, hiába hosszú

az út Rákosligetig, ad-
dig is együtt vagyunk,
hisz egy kocsival jö-
vünk. Ide el kell jönni,
mert itt olyan társulatot
talál az ember, amely-
ben van összetartó erõ,
elkötelezettség.

– Szombaton kit fog
megszemélyesíteni?

– Ügyvéd-mene-
dzsert alakítok, aki at-
tól életképes ebben a
világban, sõt, mi több
sikeres, hogy hihetet-
len jó érzékkel veszi
észre a lehetõségeket,
és használja ki azokat,
úgy, hogy közben õ a
háttérben maradva
mozgat, manipulál
embereket. Márton
Andrással – aki rende-
zi, és egyben fordította
a darabot – rengeteg
idõt és energiát fektet-
tünk abba, hogy a jel-
lemek és a szövegek
mögött lévõ valós
szándékokat pontosan
megfejtsük. Minden új
darabnál tanul az em-
ber, de most különö-
sen mély volt az ösz-
tönzés, hogy szándé-
kaink tiszták és igazak
legyenek.

– Mit hozott otthonról,
a családból?

- Szüleim hatodik
gyermekeként, a Bródy
Sándor utcában nõttem
fel, Piarista diákként.
Múzeum-kerti fiú vol-
tam, és ma is ragaszko-
dom a környékhez, itt
nõttek fel gyermekeim
is, Gergõ, Júlia és Orso-
lya. Az ember érték-
rendjében mindig meg-
határozó az, amit ott-
hon tapasztal, a felnõtt
életünkbe akaratlanul
is beágyazódik szüle-
ink világa. Édesapám
kilencvenkét éves, ma
is jó egészségnek ör-
vend, és bizton merem
állítani, hogy az õ éle-
tét hûen tükrözi az
enyém.

Dóczy Péter színmûvészt – Wendell ügyvédet
alakítja William Blinn Hajnali mellúszás címû
vígjátékban – a Gózon Gyula Kamaraszínház
február 20-i premier utáni percekben két gyö-
nyörû lány ölelésében találom, a húszéves Júlia
és a tizennégy éves Orsolya gratulál édesapjá-
nak, aki viszont nem sokáig idõzhet lányai tár-
saságában, hisz vissza kell mennie a többiek-
hez, hogy Szabó Ágnes igazgató a hagyomá-
nyokhoz híven egyenként bemutassa a darab
létrehozóit. 
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Jubileumi Dobosok farsangja
Tizenötödik alkalommal rendezték meg a ütösök legnagyobb hazai ünnepét

Folytatás az 1. oldalról >

Majd a Roland V-
Drum teremben TD-
20KX bemutatók zaj-
lottak Bensó Pállal, az
Atlantisz Yamaha
standján pedig Ujj Zol-
tán mutatta meg, mit
tud a DTX900. Óriási
élet, zsongás volt a
házban, a Fórum- és
balett-teremben, illetve
a Ballonyi-galériában is
órákig püfölhették a
legnagyobb márkájú,
legjobb hangzással ren-
delkezõ kezdõ és pro-
fesszionális elektroni-
kus dobszetteket az ér-
deklõdõk. A tizenhá-
rom éves Gazsi Máté -
három éve tanul dobol-
ni - nyolc társával
Zalaszentgyörgyrõl ér-
kezett, hajnalban in-
dultak, hogy részt ve-
gyenek a dobosok
egyik legnagyobb ha-
zai ünnepén. A „száz-
karú” elektronikus cso-
dadobok mellett látha-
tók voltak a sámándo-
bok, bodrantok, tapan-
tok, az Ethno Sound
standján autentikus né-
pi hangszereket lehe-
tett kipróbálni.

Martonosi György - a
tizenöt éves Jazz-
presszo házigazdája, a
gálamûsorok önzetlen,
lelkes szervezõje -
megnyitójában hang-
súlyozta, tizenöt évvel
ezelõtt igen csak meg
kellett küzdeni azzal,
hogy „Rákoskeresztúr
nagyon messze van
Budapesttõl”, de en-
nek ellenére sikerült
elhoznia olyan világhí-

rû zenészeket, mint
Peter Erskine, Omar
Hakim, Jojo Mayer, Will
Calhoun. – A dzsessz
népszerûsítését Louis
Armstrong-emlékkon-
certtel kezdtük, majd
1996-ban megszületett
a legnagyobb zenei gá-
lánk, a Dobosok Far-
sangja, amelyet az
International Visegrad
Fund két ízben is tá-
mogatott. Meg kell
még említenem, hogy
mindig nagyon fontos-
nak tartottuk, hogy a
neves dzsesszmûvé-
szek mellett lehetõsé-
get kapjanak a tehetsé-
ges fiatal zenészek,
ami ma este is így lesz
– fejezte be mondandó-
ját Gyuri bácsi, hogy
teret adjon a jubileumi
s z u p e r k o n c e r t n e k ,
amelyet a Triginta ütõ-
együttes indiai, indo-
néziai, illetve saját
szerzeményeivel nyi-
tott meg. 

A folytatásban a két
all-round muzsikus:
Fodó (Sándor) és Mo-
gyoró Kornél, humorral
teli show-jának tapsolt
a közönség, befejezé-
sül rapparódiával kö-
szöntötték a tizenöt
éves „ünnepeltet”.
(Fodó huszonnyolc
éves kora ellenére két-
szeres platinalemezes,
kétszeres aranyleme-
zes és Artisjus-díjas ze-
neszerzõ, Mogyoró
hosszú évek óta a vi-

lágzenei formációk
egyik kiválósága.)

Gyuri bácsi volt ta-
nítványa, Révész Csa-
nád hangszer- és sam-
plerkísérettel mutatott
be látványos parádét
Tisztelgés Jojo Mayer-
nek címmel, amelyben
Lakatos Ferenc volt se-
gítségére. Az elektroni-
kus zene és az akuszti-
kus dob olyan találko-
zását hallhattuk,
amelyben e két hang-
zásvilág keveréke alkot

egy egységes, izgalmas
stílust.

A gödöllõi Talamba
ütõegyüttes klasszikus
és népi hangszereket
szólaltatott meg a szín-
padon, nélkülözhetet-
len eszközük a hang-
szerek mellett a humo-
ruk, amely most sem
okozott csalódást.

Birta Miklós (gitár) és
barátai kvartett a tava-
szi megjelenést váró
anyagukkal arattak óri-
ási sikert, a zenekar
tagjai: Zana Zoltán (sza-
xofon), Kolta Gergely
(basszusgitár), illetve
Banai Szilárd, aki zárás-
ként dobszólózott egy
elementárisat.

Az éjszakába nyúló
finálét Andrew Small be-
tegsége miatt a huszon-
hat éves ausztrál sztár-
dobos, Andy Fisenden
szolgáltatta, aki Lon-
donból érkezett Rákos-
keresztúrra, hogy a Ya-
maha utazó nagyköve-
teként hirdesse a zene
szentségét. A fiatal ze-
nész egy éve él Angliá-
ban, jelenleg a Suga-
babes dobosa, Ausztrá-
liában pedig James
Morrison zenekarában
játszott. Az idei farsan-
gi szezon remek ütõs
gálamûsorral zárult,
amelynek létrehozását
támogatta a Yamaha
Music Europe, Rákos-
mente Önkormányzata,
Riz Levente polgármes-
ter, Barna Andor és
Piláth Károly képvise-
lõk, Dobos Magazin, a
Ritmusdepo, a Pálya
vendéglõ és a Delta
XVII. Polgárõrség.

HIRDETÉSFELVÉTEL
A                         -BA

A HOME(center KÖZELÉBEN, PESTI ÚT 290.
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Beszélõ kárpitok Rákoshegyen
KILI TAMÁS

A z elsõ 50 évem Be-
szélõ kárpitok

címmel nyílt kiállítás
Kõszegi Anna Mária tex-
tilmûvész legszebb
munkáiból Ilosfai Krisz-
tián rendezésében az
Erdõs Renée Házban
február 27-én. A tárla-
tot Golovics Lajos mûvé-
szettörténész nyitotta
meg, közremûködött
Egyed Judit, Gyõri Zol-
tán és Tóth Szilárd gitár-
triója.

Az alkotások között
felfedezhetünk két
nagyméretû gobelint,
több kisebb fali textíli-
át, a Biblia megszõtt
változatát, iniciálékkal
és jól olvasható betûk-
kel, roncsolva, kiéget-

ve. Párbeszéd címmel
egy kisebb méretû tex-
til falikép függ a falon,
rajta Szent István mo-
nogramja és az Intel-
mek egy mondata az
idegenrõl, egy-egy kol-
lázs Bartók Béla arcké-
pével, valamint József
Attila, Radnóti Miklós és
Petõfi Sándor örökbecsû

idézeteivel. A csodála-
tos színvilággal átszõtt
faliképek virtuóz tech-
nikai megoldással ké-
szültek, némelyik
többszörös elforgatás-
sal és áttûnéssel. Szép
a színek összhangja és
szemet gyönyörködte-
tõ a leveles faliszõ-
nyegbõl kirajzolódó

betûk tudatos kompo-
náltsága. 

Kõszegi Anna Mária
a Hírhozónak elmond-
ta, hogy 2004-ben a
Színjáték címû munká-
mat a washingtoni Tex-
til Múzeum is kiállítot-
ta, és a Washington
Post lehozta az alkotá-
som színes fényképét
néhány mondat kísére-
tében. A színjáték a té-
maválasztásnál is meg-
határozó szerepet kap -
tette hozzá, mert mind
réteges maszkokat hor-
dunk, nem mindig va-
gyunk õszinték, mellé-
beszélünk, akár azért,
mert nem lehet, akár
csak udvariasságból. A
kiállítás március 21-ig
tekinthetõ meg az Er-
dõs Renée Házban.

KILI TAMÁS

Z enés nosztalgia-
mûsorral kedves-

kedtek a Pesti úti Idõ-
sek Otthona lakóinak
nõnap alkalmából már-
cius 1-jén. Bakonyi Lász-
ló igazgató mondott
köszöntõt, majd Fohsz
Tivadar alpolgármester
beszélt arról, hogy a
férfi semmit sem ér a
nõ nélkül. Az alpolgár-
mester minden részt-
vevõnek egy csokoládé
szívet nyújtott át az ön-
kormányzat tisztelete
és köszönete jeléül.

Birtalan Csabáné szo-
ciális munkás szervez-
te mûsorban pedig
rendhagyóan csak férfi
elõadók szerepeltek.

Nõnap az idõsek
otthonában

A z elhalálozási statisztikák
élén világszerte a szív- és

érrendszeri betegségek állnak.
Érthetõ, hiszen az érszûkület,
érelmeszesedés kialakulásá-
ban szerepet játszó három fõ
rizikófaktor a tartós stresszha-
tás, a dohányzás és a helytelen
táplálkozás korunkban több-
nyire együttesen állandó jel-
leggel jelen vannak. Mindezek
eredményeként az érrendszer
állapota fokozatosan romlik,
és a kezdetben enyhe tünetek-
kel jelentkezõ betegség, sú-
lyos, sokszor elviselhetetlen
fájdalommal járó, életet fenye-
getõ állapotromlásban nyilvá-
nul meg. Egy érszûkületben
szenvedõ beteg így nyilatko-
zott: eleinte csoszogva hegy-
mászásnak tûnt az 50 métert
legyalogolni, éjszakánként
sokszor felébredtem, amikor
egy óriási görcs húzta a lába-
mat, mint ha késsel szurkálná-
nak, sokszor csak zokniban
tudtam aludni, mert jéghideg
volt a lábam még a nyári me-
legben is. Gyakran elzsibbad-
tak a kezeim és a lábaim. Fo-
lyamatosan idegesített a fülzú-
gásom, mind ha tücskök ciri-
pelnének állandóan. Óvakod-

tam a hirtelen mozdulatoktól,
mert megszédültem, elvesztet-
tem az egyensúlyomat. Miu-
tán részesültem a Nashwan-
ParasoundPlus készülékkel
való kezelésben járástávolsá-
gom többszörösére nõtt, köny-
nyedebb a járásom, az éjszaká-
imat görcs nélkül végigal-
szom. A zokni éjszakai hasz-
nálatáról egyszerûen elfeled-
keztem, mert végre felmelege-
dett a lábam. Egy olyan em-
bernek, mint én, akinek álla-
pota napról-napra romlott az
alattomos érszûkület miatt, a
reményem és az optimizmu-
som is fokozatosan csökkent.
Úgy éreztem, hogy belemen-
tem egy sötét alagútba és mi-
nél jobban haladtam elõre,
csak egyre sötétebb és egyre
félelmetes szakaszba jutok. Já-
rástávolságom növekedése és
állapotom javulása az alagút
végén a fényt, vagyis az egész
alagútból való kijutást jelentet-
te a számomra. Sokan így és
ehhez hasonlóan jellemezték
érzéseiket, állapotukat a
Nashwan-ParasoundPlus ké-
szülékkel kezelt betegek. Az
infra-, ultra és hallható hangot
kibocsájtó készülék mellék-

ereket képez a beszûkült, elzá-
ródott érszakasz területén,
melyek átveszik az érszûkület
által károsodott ér funkcióját.
A kezelés mindössze 20 alka-
lomból áll, naponta kb. 30-40
percet vesz igénybe. 

Fontos már a legelsõ figyel-
meztetõ jelnél orvoshoz for-
dulni, hisz ha ezt az alatto-
mos betegséget nem kezelik
akár amputációhoz is vezet-
het. Az érelmeszesedés min-
dig az egész szervezet ér-
rendszerét érinti. A lábszáron
jelentkezõ betegség idõben
történõ felfedezése tehát

azért is fontos, mert a szív
vagy az agy ereinek károso-
dását jelezheti elõre. Az ér-
szûkület kialakulásában koc-
kázati tényezõt jelent a magas
vérnyomás, a dohányzás, a
cukorbetegség, a magas vér-
zsír- és koleszterinszint és a
családi halmozódás (örökle-
tes). Emellett szerepet játszik
még a stressz, az életkor, az
elhízás és a mozgásszegény
életmód is. A Nashwan-Para-
soundPlus eljárást feltaláló
orvos tevékenységét nem
csak betegei, hanem a szakma
is méltatja. Dr. Khaled Nash-
wan ez idáig több mint 25
nemzetközi nagydíjat nyert
el, de mint mondta „a javult
betegek mosolya marad min-
dig legnagyobb díj a számom-
ra”. Szerencsére az eljárást
már alakmázzák az ország
összes megyeszékhelyén. Bu-
dapest négy kerületében, töb-
bek között a XVII. kerületben
is megtalálható az eljárást al-
kalmazó centrum. (X)

További felvilágosítás:
www.medhungary.com, 

06-30/265-9360, 06-20/327-6835,
06-70/290-3216, 06-72/551-714  

Érszûkület-kezelés a Nashwan-ParasoundPlus eljárással

Tudományosan igazolták, hogy 
a betegek többségénél jelentõs
javulást eredményez a kezelés
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Március 20. 19.00 Jewgeni Schwarz:
Hétköznapi csoda - az Ascher Oszkár
Színház elõadása.
Március 21. 16.00 A halász meg a felesége - a Figurina bábszín-
ház báb- és árnyjáték mûsora 5 éves kortól kezdõdõen. A mûsor
után húsvéti kézmûves játszóház lesz.
Kezdõ modern tánc tanfolyam felnõtteknek: március 12-tõl pén-
tekenként 19-20 óráig. Tanfolyami díj: 2400 Ft/hó. 
Alakformáló torna: március 22-tõl hétfõnként 18.15 -19 óráig. Dí-
ja: 800 Ft/fõ/alkalom. 
Fitball - tréning: március 16-tól keddenként 17.15 -18.15 óráig.
Díja: 1000 Ft/alkalom.
Kismama angol társalgási klub hobbi szinten (nemcsak kisma-
máknak!) március 24-tõl szerdánként 10-11.30-ig. Díja: 1200
Ft/fõ/alkalom.

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

Március 20. Népi Játszóház. Meseszövés
Faragó Laurával, néphagyományok felele-
venítése. Tátrai Zsuzsannával, mozgásos népi játékok Sándor Ildi-
kóval. Belépõ: 700 Ft.
Március 25. 17.45 Ünnepi mûsor Bartók Béla 129. születésnapja
tiszteletére. Koszorúzás, beszédet mond Fohsz Tivadar alpolgár-
mester.
Március 25. 18.00 „Tálentum” - Fejérvári Zoltán zongoraestje. Mû-
sor: J. S. Bach: D-Dúr Partita, Bartók Béla: Négy párbeszéd, J. S.
Bach: Négy duett, Bartók Béla: Szonáta.

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

Március 11. 10.00 és 14.30 Varázsfuvola - zenés
mesejáték a Trambulin színház elõadásában. Al-
kalmi belépõ: 800 Ft.
Március 13. Farsangi bál a Pálya vendéglõ szervezésében.
Március 14. 20.00 Jazzpresszó - Kaltenecker Gang. Fellépnek:
Kaltenecker Zsolt - el.piano, Borbély Lõrinc - saxofon, Dés András
- percussion. Belépõ: 800 Ft.
Március 15. 10.00 Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
emlékünnepe. Koszorúzás az 513. utcai honvédsíroknál. A koszo-
rúzást követõen (kb. 10.45-kor) a Dongó Együttes ünnepi mûsorá-
ra kerül sor a mûvelõdési ház színháztermében. Közremûködik: a
Guba Táncegyüttes és Juhászné Tóth Tímea versmondó. A zenekar
tagjai: Balázsi Gyula gitárok, ének, vokál, Kerék Annamária oboa,
blockflõte, ének, vokál, Korponai Tibor harmonika, gitár, bendzsó,
Papp Csaba basszusgitár, ének, vokál, Romanovits István hegedû,
mandolin, dobok, vokál. 
Március 20. 10.00 Rákosmenti Gyermekcukorbetegek Közhasznú
Egyesülete. Klubvezetõ: Hudák Krisztina.
Március 23. 18.00 Fogyi Klub. Vezeti: dr. Vadas Miklósné táplálko-
zási tanácsadó. Belépõ: 400 Ft
Március 26. 14.00 Régi-Keresztúr Találkozó. A találkozó házigaz-
dája: Tóth Péter.
Március 27. 19.00 Mamma Mia! ABBA feeling Janza Katával és
Siménfalvy Ágotával! Belépõ: 1600 Ft.

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

Március 12. 20.00 Rock Klub - Korcs. Be-
lépõ:800 Ft.
Március 19. 20.00 Társastánc Klub Kostyava Beatrix és Papp
Krisztián versenytáncosokkal. A zenepult mögött Borvári László le-
mezlovas. Tombola! Minden résztvevõ vendégünk egy csésze teá-
ra. Belépõdíj: 1200 Ft.
Március 20. 20.00 Rock Klub - Csodatanker, GeoRock. Belépõ:800 Ft.
Március 20. 16.00 „Kõketánc” - Moldvai és gyimesi táncház élõ
muzsikával. Böjti játékok, szépségvarázsoló népszokások, tojás-
játékok a húsvét-várás jegyében. Kézmûves-foglalkozás. Muzsikál
a Szigony zenekar. Játék. és táncmester: Sándor Ildikó. A prog-
ram a Diadal Úti Általános Iskolában (Diadal út 43-49.) lesz. Be-
lépõdíj: 500 Ft.

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

Március 11. 14.00 A helység kalapácsa -
Bagaméri bérlet, jegyeladás csoportoknak.
Március 13. 14.00 Három a kislány - Reper-
toár bérlet, jegyek válthatók.
Március 16. 10.00 Mekk mester menyegzõje - Csipike bérlet, jegyel-
adás csoportoknak.
Március 17. 10.00 Mekk mester menyegzõje - Bérletszünet, jegyel-
adás csoportoknak.
Március 19. 19.00 És Rómeó és Júlia - Kõrösi bérlet, jegyek váltha-
tók.
Március 20. 19.00 Macskajáték - Gobbi Hilda bérlet, jegyek válthatók.
Március 22. 10.00 és 14.00 Világszép nádszálkisasszony - Nebuló
bérlet, jegyeladás csoportoknak.
Március 23. 14.00 Robin Hood - Rosszcsont bérlet, jegyeladás cso-
portoknak.
Március 24. 19.00 A funtineli boszorkány - Bérletszünet, jegyek vált-
hatók.

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

Március 12. 18.00 Vikárius Nikolett grafikai és
festménykiállításának megnyitója. A tárlat márci-
us 26-ig tekinthetõ meg.
Március 13. 9.00-13.00 Baba-mama börze. Asztalfoglalás: 1500
Ft/asztal
Március 13. 18.00-22.00 Gyimesi és moldvai táncház a Mokányos
Együttessel.
Mácius 18. 18.00 Csabai Mûvészeti Szalon

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

Március 13. 10.00 Bõrmûves foglalkozás
gyerekeknek. Nyakék-, szütyõkészítés.
Március 13. 18.00 „Singlish” a Renée
Cafée-ban. Az angol nyelterület közismert
dalai Steve Jones (bendzsó, gitár) elõadásában.

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

S záz nap múlva ün-
nepli 100. születés-

napját a rákoscsabai Su-
gárúti Általános Iskola,
a kerület legkisebb,de
annál családiasabb han-
gulatú iskolája. A visz-
szaszámlálás megkez-
dõdött, március 1-jén
Jurecz Emil igazgató fel-
kérte Riz Levente pol-
gármestert, hogy a falra
szerelt száz lapból tépje
le az elsõt, hogy kezde-
tét vehesse a jubileumi
ü n n e p s é g s o r o z a t ,
amelyre eljöttek az el-
múlt évtizedek szere-
tett tanítói, tanárai, Rá-
kosmente iskoláinak
igazgatói, Horváth Ta-
más és Fohsz Tivadar al-
polgármesterek, vala-
mint Dunai Mónika és
Virág Mihály helyi kép-
viselõk.

Az ünnepség elõtti
percekben, az iskola fo-
lyosóján találkoztam
Madudaik Mária Gál
Zoltánnéval, aki 1944-
ben maga is ide járt is-
kolába, majd negyven-
három éven keresztül õ
maga tanította a 3-4.
osztályos diákokat. Ta-
valy ment nyugdíjba,
de ma is sûrûn megfor-
dul itt, hisz Marika néni
unokája most ötödikes

a szeretett iskolában.
Kovács Olga megsúg-

ja, az idén 85 éves, de
örömmel tett eleget a
meghívásnak, hisz sok-
sok rákoscsabai gyere-
ket tanított meg írni, ol-
vasni az idén száz éves
iskola falai között, akik
ma már tisztes felnõtt
korba léptek, és ha
meglátják az utcán, mo-
solyogva köszöntik:
„Csókolom Olgi néni!”

Miután az udvaron
mindenki elfoglalta he-
lyét, kolompszó jelezte
az ünnepség kezdetét,

sugársulis pólóban, lu-
fival és az iskola múltját
bemutató régi fénykép-
pel kezükben felsora-
koztak az iskola diákjai,
hogy az Illés együttes
nótájára - „Egy régi dal,
egy kisgyerek…” - kör-
be vigyék a féltve õr-
zött, régi fekete-fehér
fotók kinagyított máso-
latát, ami hosszú hóna-
pok gyûjtõmunkáját di-
cséri.

Jurecz Emil igazgató
röviden ismertette a
vendégekkel az iskola
történetét, amely még a

boldog békeidõkben
kezdõdött, majd felkér-
te Riz Levente polgár-
mestert, legyen az ün-
nepségsorozat fõ véd-
nöke. A polgármester
születésnapi köszöntõ-
jében a Sugársulit a haj-
dan volt végvárakhoz
hasonlította, mely õrzi,
védi a magyar kultúrát,
mûvelõdést, amely a
100. születésnapján
nem a hanyatlást éli
meg, hanem a megerõ-
södést ünnepli. „Az is-
kolákban dõl el a jövõ,
most is itt állnak velem

szemben a jövõ kerületi
orvosai, pedagógusai és
talán Rákosmente pol-
gármestere is” - kívánt
boldog születésnapot
az intézmény közössé-
gének Riz Levente.  

Virágné Nagy Éva
igazgatóhelyettes - az
ünnepség fõ szervezõje
- lapunknak elmondta,
június 12-én fogják fel-
avatni Mihály Gábor
szobrászmûvész Csaba
királyfi alkotását, majd
fergeteges utcabállal
zárják a jubileumi ün-
nepségsorozatot.

Százéves a Sugársuli
Március 1-jén vette kezdetét a jubileumi ünnepségsorozat

A szájhagyomány szerint a nagy népván-
dorlások korát átvészelõ hunok egy kis cso-
portja a mai Rákoscsaba területén húzta
meg magát, s a helyet vezetõjük, Attila hun
király fia, Csaba királyfi után nevezték el
Rákoscsabának, ahol 1908-tól törvényileg
kötelezõvé lett az ingyenes népoktatás. 
1910-ben két tantermes községi iskolát ál-
lítottak két tanítói állással, 1000 koronás
díjlevéllel. Az elsõ tanévben 132 különbözõ
vallású növendék, a következõben 165 gye-
rek jelentkezett az iskolába.
1912. márciusában a Fasor (ma Szabadság
sugárút) és Béla utca keresztezõdésénél
Schwartz József fakereskedõ-vállalkozó,
35.600 koronáért belekezdett a négy tantermes
iskola építésébe, amely október 1-jén elkészült. 

1926/27. tanévben 6 osztályban 237 tanu-
lóval kezdõdött a tanév, január 24-tõl febru-
ár 7-ig náthaláz, június 17-én kanyarójár-
vány miatt az iskola be volt zárva. Az iskola
emelettel bõvült.
1930/31-es tanév 8 évfolyamán mindkét
nemû gyereket tanítanak: 138 fiút és 124
leányt. 
1932/33-ban riasztó volt a szegények ará-
nya. 380 tanulóból 304 kapott felsõruhát
(44), inget (24), cipõt és javítást (77), kesz-
tyût (6), kabátot (7), harisnyát (28), sapkát
(10) tejet, kenyeret (17), tanszert (76).
1937. 500 tanulóból 93 kitûnõ, 95 jeles,
120 jó, és csak 34 elégtelen. 1941. január
11-én megtervezték az iskola légoltalmi
rendszerét.

1947. február 1-jén 507 gyerek járt az isko-
lába.
1948-ban megszûnik a nyilvános vizsga.
1951-ben 563 diák, 10 tanteremben tanul.  
1991-ben döntés születik az iskola torna-
termének építésérõl.
1994-ben elindul az ELTE-vel közösen meg-
rendezett Simonyi Zsigmond Helyesírási
Verseny Kárpád-medencei tanulóknak.
1995-ben saját erõbõl - szülõi támogatással,
helyi képviselõk és a polgármester anyagi tá-
mogatásával - elkészül a szabadtéri sportpálya.
1999-ben átadják a tornatermet, a négy új
tanteremmel. Pannonhalmi Zsuzsanna
Napórája díszíti az új épület bejáratát.
2010-ben 100. születésnapját ünnepli a Su-
gárúti Általános Iskola.



2010. MÁRCIUS 11. HHHH II RR DD EE TT ÉÉ SS 17



HírhozóOOOO KK TT AA TT ÁÁ SS18

Kiállítással emlékeztek a Kõrösiben
MUNKATÁRSUNKTÓL

A kommunista dik-
tatúrák áldozatai-

nak emléknapja alkal-
mából rendeztek kiál-
lítást a Kõrösiben. 

A diákok jelentõs ré-
szének nagyon kevés a

tudása az 1948 és a
rendszerváltás közötti
idõszakról, ezért szinte
semmilyen viszonyulá-
suk nincs a  korszak-
hoz, vagy ami még
rosszabb, valamilyen
ködös, hamis nosztal-
gia lengi körül az el-

múlt évtizedeket. Eb-
bõl kiindulva gondol-
ták a Kõrösiben, hogy
egy kiállítást rendez-
nek a tanulók számára,
amely nemcsak kellõ
ismerettel ruházhatja
fel õket, de korszak
rémtetteit képi valósá-

gukban is megidézve
segítheti õket egy reáli-
sabb korkép kialakítá-
sában. 

A fotókon és rajzo-
kon megjelentek a
malenkij robotra hur-
colt emberek, a Gulag
és Recsk borzalmai, az

ÁVH-s és más keretle-
gények kegyetlenségei-
nek emlékei. 

A szervezõk ügyeltek
arra, hogy ne sokkolják
diákokat, de ne is ken-
dõzzék el a valóságot,
mint ahogy ez sok évti-
zeden keresztül történt.

Óvodai nyílt napok
a kerületben
Aprófalva Óvoda 

április 20-21. 8.30-11.00
Bóbita Óvoda
április 19-22.

Csicsergõ Óvoda
április 28.

Csillagszem Óvoda
Csillagszem Játszónap
és nyílt nap április 12.
10.00, nyílt nap április

13. 16.00
Eszterlánc Óvoda 

április 13-14.
Gesztenyés Óvoda

folyamatos
Hófehérke Óvoda

Az óvodai nevelés
iránt érdeklõdõ szülõk
bármikor belátogathat-

nak az óvodába.
Hétszínvirág Óvoda

április 27-29. 9.30-11.30
Kuckó Óvoda

április 19-23. délelõtt
12.00-ig, délután 15.30-

17.30-ig
Mákvirág Óvoda

április 28-30. 9.00-11.30
Mézeskalács Óvoda

április 19-23.
Micimackó Óvoda

április 6-9. 9.00-12.00
Napsugár Óvoda

április 19-30.
Összefogás Óvoda

április 13-15.
Piroska Óvoda

április 21. 8.30-12.00
Robogó Óvoda
folyamatos

Százszorszép Óvoda
Betekintés bármikor

lehetséges. Április 26.
8.00 és 10.00 óra, ápri-

lis 27. 15.00 és 17.00
óra - körbevezetés,

szülõkkel való egyéni
foglalkozás.
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MUNKATÁRSUNKTÓL

F ebruár 27-én ren-
dezték meg a Ti-

szán innen, Dunán túl
népdaléneklési verseny
fõvárosi fordulóját a Fa-
zekas Mihály Gimnázi-
umban. A Jókai Mór Ál-

talános Iskola népdal-
csoportja, a Búzavirág
képviselte kerületünket
a 7-8. osztályos korcso-
port énekegyüttes kate-
góriában. Nagy izga-
lommal várták a gyere-
kek és felkészítõ taná-
ruk, Ujváry Éva a ver-

senyt, hiszen ismét sze-
rettek volna megfelelni
az elvárásnak, a biza-
lomnak, amelyet az
együttes fennállása óta,
tíz éve többször is kiér-
demeltek. Többszörös
arany minõsítésük mel-
lé ismét sikerült újabb

aranyat énekelniük a
budapesti versenyen is
azzal a Széki dalcsokor-
ral, amellyel már Budai
Ilona népdalénekes elis-
merését is kivívták.
Rengeteg munka fek-
szik abban, hogy a ki-
lenctagú együttes dalai

úgy szóltak, mintha
csak egy ember énekelt
volna, egy emberként
véve még a levegõt is.
Ez a legnehezebb talán
a csoporténeklésben, és
a legtöbb dicséretet a
Búzavirág éppen ezért
kapta.

Ismét nyert a Búzavirág

Estélyi ruhák 
szemeteszsákokból

SZAKÁCS ZSUZSA

A Budapestért Díjas
tanárnõ, Breitkopf-

né Losovy Bea, a grafika
és a festészet mellett - az
iparmûvészet lányokat
leginkább érdeklõ ágát -
a divattervezést is tanít-
ja növendékeinek. Se-
lyemruha-bemutatóik
régóta ismertek, az ifjú
hölgyek tervezik és
megfestik az anyagot,
majd varrónõk készítik
el a fellépõruhákat. -
Már évek óta szerettem
volna a gyerekekkel
megvalósítani, hogy a
szemeteszsák, mint
képzõmûvészeti anyag
szerepeljen tanren-
dünkben. Az ötlet nem
egyedi, környezetvédõ

kampányokon, különfé-
le célok érdekében már
sokszor öltöztették vi-
lághírû modelleket is
szemeteszsákokba. Én
viszont elsõsorban arra
törekedtem, hogy a gye-
rekek akár egy kukás-
zsákban is képesek le-
gyenek felfedezni a szé-
pet - mondta Losovy
Bea. 

A huszonnégy tanít-
vány maradéktalanul
teljesítette a kitûzött
célt. A merész estélyi
ruhák a bemutató után
sem kerültek a kukák-
ba, a siker akkora volt,
hogy további divatbe-
mutatókra kaptak felké-
rést a Bartók Béla Alap-
fokú Mûvészoktatási
Intézmény növendékei.

A rákoskeresztúri Bartók Béla Alapfokú Mû-
vészoktatási Intézmény képzõmûvészeti tan-
szaka az idén is nagy sikerrel mutatta be saját
készítésû selyemruháit február 27-én az Árkád
bevásárlóközpontban, de az igazi attrakció
másnap következett, amikor a lányok gyönyö-
rû estélyi ruhákban vonultak fel a kifutón,
amelyet egytõl egyig különbözõ színû szeme-
teszsákokból készítettek.
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HORVÁTH TIBOR

S algó László rendõr
hadnagy, kerületi

kapitányságvezetõ már-
cius 5-én tartotta meg a
tavalyi év értékelését.
Elõször 2009 legfonto-
sabb célkitûzéseit vette
számba: folyamatos
közterületi jelenlét, jog-
és szakszerûség érvé-
nyesítése a kulturált
rendõri intézkedések
során, bizonyos bûnel-
követési kategóriák (be-
törés, lopás, gépjármû-
feltörés) számának
csökkentése, a felderíté-
si hatékonyság megõr-
zése, a lakosság bizton-
ságérzetének növelése,
az operatív tevékenység
hatékonyságának javí-
tása, a közlekedésren-
dészet megszilárdítása,
a kiváló kapcsolat meg-
tartása az önkormány-
zattal és a társszervek-
kel, a munkatársak
szakmai fejlõdéséhez
biztosított háttér fenn-
tartása, a beosztottak
életkörülményeinek ja-
vítása.

Újragondolták az ed-
digi körzeti megbízotti
rendszert, az egyéni vá-
lasztókörzeteket felosz-
tották a megbízottak
között. Márciusban el-
indították a bûnügyi ré-

giós rendszert. A beso-
rolás alapján az észak-
pesti régióba került a
XVII. kerületi kapitány-
ság. Ennek következté-
ben a kiemelt bûncse-
lekményeknél a nyomo-
zás régiós rendszerben
zajlik. A gépkocsi-feltö-
réseket megosztva a
XVI. és a XVII. kerületi
kapitányság nyomozza.
A hatékonyság érdeké-
ben újjászervezték a
mûködési állomány
tábláját. 

A regisztrált bûncse-
lekmények száma 9%-
kal nõtt, amely nagyban
a romló gazdasági hely-
zetnek köszönhetõ.
Emelkedett a vagyon el-
leni bûncselekmények
száma, ezen belül pedig
leginkább a betöréseké.
Ha 7-8 járõrautót tudna
fenntartani a kerületi
rendõrség e bûncselek-
ményfajták számát a fe-
lére lehetne mérsékelni.
A nyomozás eredmé-
nyességi mutatója ja-
vult, amely a második
legjobbnak számít Bu-
dapesten. Ezen belül a
gépjármûlopások sike-
res felderítése kiemelke-
dõen emelkedett. A be-
töréses lopásokat a
szórtság jellemezte, au-
tófeltöréseknél szinte
kivétel nélkül megfi-

gyelhetõ a sértettek ré-
szérõl a körültekintés
hiánya, látható helyen
hagyva értékeket a ko-
csiban. Rablások alap-
vetõen fõútvonalak
mentén történtek. 

Az önkormányzat se-
gítsége döntõ fontossá-
gú a kerület közbizton-
ságának fenntartásá-
ban. 2009-ben a köz-
rendvédelmi szolgálat
járõrtevékenységének
35%-át az önkormány-
zat finanszírozta, ez
16.500 órát jelentett. A
járõrautók megközelítõ-
leg 400.000 kilométert
futottak, a helyszíni bír-
ságolás is kiemelkedõen
magas volt. 

Áprilisban új állo-
mánytáblát hoztak lét-
re, a bûnügyi osztályon
belül megszûnt az al-
osztályos tagozódás, és
hat szakcsoportba szer-
vezték a szakmai tevé-
kenységet, ez 10%-os
ügyszámcsökkenést
eredményezett. A kapi-
tányság titkárságait
megszüntették, helyette
egy központi segédhi-
vatalt hoztak létre.
Nagy segítség volt a
rendõrségnek, hogy az
önkormányzati körze-
tes képviselõk felajánlá-
sának köszönhetõen vá-
sárolhattak egy Suzuki

Grand Vitara terepjárót.
Új szemléletû baleset-
és bûnmegelõzési kur-
zus indult a kapitánysá-
gon, amelynek célja,
hogy a diákokat felvilá-
gosítsák. Eddig több
mint negyven osztály-
nak tartottak elõadáso-
kat. A sajtóhírek között
egyetlenegy sem volt,
amely elmarasztalta
volna a kerületi kapi-
tányságot. Sok éves szü-
net után sikerült újból
nyugdíjas találkozót
szervezni. A karácsony
elõtti évzáró rendez-
vény költségét idén is a
polgármester fedezte a
keretébõl, amelyen 130
rendõr vett részt. 

„Az itt élõ emberek és
az önkormányzat alap-
vetõ érdeke a jó közbiz-
tonság. Ezt egy erõs
rendõrség garantálhat-
ja, nem pedig egy gár-

da, pláne nem az In-kal
Security, vagy más biz-
tonsági szolgálatok.”-
jelentette ki Riz Levente
polgármester. Ezért
mindent megtesznek
azért, hogy támogassák
a rákosmenti rendõrök
munkáját. Nagy kihívá-
sok elé nézett 2009-ben
a bûnmegelõzés, bûnül-
dözés. Az ország romló
tendenciát mutat mind
a közerkölcs, mind a
gazdasági helyzet tekin-
tetében, ez a közbizton-
ságra negatívan hat. Az
önkormányzat sorstársa
a rendõrségnek, ugyan-
úgy állami forráselvo-
nás nehezíti a mûködé-
sét. Ennek ellenére tá-
mogatják a rendõrséget
erejük felett, évi 36 mil-
lió forinttal, tudván, a
közbiztonságon nem le-
het spórolni. Összeha-
sonlításképp: Szeged és
Kaposvár mindössze
évi 10 millió forintot ad
az ottani rendõrség mû-
ködéséhez. Bozsó Zoltán
tábornok örömmel ér-
kezett a kerületbe, ahol
egy jó rendõri közösség
fogadta, amely tavaly
kemény és jó munkát
végzett. Zárszavában
megköszönte az önkor-
mányzat támogatását, a
rendõrkollegák áldoza-
tos tevékenységét. 

Évértékelõt tartott Salgó László

MUNKATÁRSUNKTÓL

T öbbszöri megkere-
sés után sem sike-

rült megtudni az
Adonyi piac területén lé-
võ egyik üzlet tulajdo-
nosától, hogy miért tá-
madta meg március 3-án
Hmiró János tejkereske-
dõt. Egy szemtanú el-
mondta, a régi piacon
tartózkodott a reggeli
órákban, amikor arra lett
figyelmes, hogy szóvál-
tás közben a férfi lefejeli

Hmirót, majd rugdosni
kezdte. Ekkor lépett
közbe, majd a piacfel-
ügyelõség emberei ki-
hívták a rendõrséget.

Másnap Hmiró Jánost
szokott helyén, a tejes
standnál arról kérdez-
tem, mi történt, és miért
nem tett feljelentést a tá-
madó ellen. „Mint min-
den reggel, most is tejet
árultam a csarnokban.
Fél nyolc körül az emlí-
tett üzlet tulajdonosa
odajött, elkezdte  fény-

képezni az árlistát, vala-
mint a tejespultot. Meg-
kértem, hogy ne tegye.

Erre nekem támadt, a
földre estem, de még ott
is rugdosott. Feljelentést

azért nem teszek, mert
az nagyon sok idõbe és
pénzbe kerül. Az én
családom nem ezért
dolgozik. Mi az állattar-
tásban vagyunk járta-
sak, ebbõl élünk.”

Ezzel nem ért véget a
keresztúri piacok „feke-
te” napja, kora délután
az új piac egyik zöld-
ség-gyümölcs üzletében
dolgozó férfira rásza-
kadt a mennyezet, aki-
nek fejsérülését a kiér-
kezõ mentõk látták el.

Incidensek a keresztúri piacon
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Teremlabdarúgó torna
MUNKATÁRSUNKTÓL

Rákosmente Önkormányzata
és a XVII. Kerület Lakóhelyi

SE közös rendezésében 20 csa-
pat, illetve 18 öregfiúk együttes
indult a 2009. december 12-tõl
2010. február 28-áig, huszon-
hetedik alkalommal megtartott

teremlabdarúgó tornán az
Újlakban. A legjobb 8 közül az
egyenes kiesés alapján juthatott
el a legjobb csapat a döntõbeli
gyõzelemig.

A kispályás gyõztes a Skoda
Derzbach csapata, a második a
Száz Gáz, a harmadik a King
Dom Security, a negyedik pe-

dig a Snowfox csapata lett. A 34
éven felüliek csatározásából az
elmúlt év második helyezettje,
a Fõtaxi szerezte meg az
elsõséget a Húdejóakedvem és
a Péceli Macik csapata elõtt. A
díjakat – értékes focilabdákat –
Horváth Tamás alpolgármester
adta át. 

MUNKATÁRSUNKTÓL

F ebruár 7-én rendez-
ték meg a Fekve-

nyomó Versenysorozat
és Családi Nap elsõ ál-
lomását az önkormány-
zat Oktatási, Mûvelõ-
dési és Sport Csoportja,
a Power Gym Body&
Fitness Klub és a Power
Trek Cég szervezésé-
ben. A gyerekek kéz-
mûveskedtek, gyur-
máztak, színeztek, és
arcfestés is várta a kicsi-
ket. Az anyukák, kísé-
rõk, érdeklõdõk pedig
különbözõ kardió- és
kondicionáló gépeken
tökéletesítették alakju-
kat, tették próbára álló-
képességüket. Közben
pedig az egészséges
táplálkozásról és a kor-
szerû edzésmódszerek-
rõl lehetett kérdezni az
edzõket. Lehetõség volt
ingyenes vérnyomás-
és testzsírmérésre, és
igény szerint gyermek-
orvosi tanácsadásra.

A versenyen négy ka-
tegóriában indultak a
versenyzõk: férfi ama-
tõr, férfi profi, nõi ama-
tõr és ifjúsági. Korsze-
rû, XXI. századi hely-
színt biztosítottak Le-
ányfalvi Ferenc és Gábor
a Power Gym konditer-
mében. Abban a re-
ményben, hogy a kerü-
leti fitnesztermek ver-
senyzõik révén bekap-
csolódnak a program-
sorozatba s így meg-
élénkülhet a kerületi
erõsport élet. 

A verseny az
indulókon kívül közel

50 kerületi lakosnak
nyújtott hasznos és kel-
lemes szórakozást. 

Március 7-én rendez-
ték meg a versenysoro-
zat 2. fordulóját, amely-
re több, mint 20 ver-
senyzõ nevezett, akiket
népes szurkoló tábor kí-
sért el. A jelentkezõk öt
kategóriában mérték
össze tudásukat: nõi,
férfi amatõr, férfi profi,
ifjúsági és masters. A
családtagok  különbözõ
kardió-  és fitness gépe-
ken edzettek,  és kaptak
edzéselméleti és táplál-
kozási tanácsokat L. Ko-

vács Andreától, a klub
szakmai vezetõjétõl. 

A versenysorozat zá-
ró fordulója március 28-
án 10 órától lesz, ekkor
osztják ki az összetett
versenyért járó kupákat
és díjakat.

Eredmények:
Február 7. Nõk: 1.
Csohány Ágnes, 2.
Mikó Barbara, 3. Szil-
ágyi Anita. Férfi profi:
1. Jovanovity Viktor, 2.
Ózi  Attila, 3. Sárkány
László. Férfi amatõr: 1.
Pál László, 2. Balázs Ti-
bor, 3. Böröcz Csaba. If-
júsági: 1. Turcsány
András. 
Március 7. Nõk: 1. Me-
zei Katalin, 2. Kovács
Andrea, 3. Molnár Haj-
nalka. Férfi amatõr: 1.
Lovászi Péter, 2.
Hornyacsek Péter, 3.
Kaiser Krisztián. Férfi
profi: 1. Ózi Attila, 2.
Jovanovity Viktor, 3.
Szabó Ozor. Ifjúsági: 1.
Turcsány András.

Verseny és családi nap

Madárdombi 
INGATLANIRODA

Vadkacsa u. 89.
2% 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

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

KONTÉNER
INGYENES RAKODÁSSAL

ÉPÜLETBONTÁS, 
FÖLDMUNKA
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Kispályás labdarúgás 
Az önkormányzat kispá-
lyás Húsvét Kupa labda-
rúgóversenyt rendez ápri-
lis 3-án 9 órától a Bakan-
csos utca 3. sz. alatti
sporttelepen. Nevezés a
helyszínen a verseny nap-
ján 8.45-ig. Nevezési díj:
4000 Ft/csapat.

Mûfüves labdarúgótorna
Az önkormányzat mûfüves
focitornát szervez körmér-
kõzéses rendszerben a Ba-
kancsos utca 3. alatti
sporttelepén április 9-tõl
június 4-ig. Nevezési díj:
39 000 Ft/csapat. Nevezni
a Bakancsos utca 3. sz.
alatti sportirodán lehet,
április 3-ig, telefon: 256-
1683. Sorsolás: április 4.
15 óra. Az elsõ tíz csapat
nevezését fogadják el. A
csapatoknak egységes
mez használata kötelezõ!

Légpuskás Lövészverseny
Az önkormányzat és a Só-
lyom Lövész- és Tömeg-
sportklub nyílt lövészversenyt
rendez március 15-én és má-
jus 8-án 9 órától a Vanilia ut-
ca 7. alatti lövészklubban. Ne-
vezés a helyszínen. Infor-
máció: 256-2980, 06-30-
490-0202.

Asztalitenisz-verseny
A Rákosmenti Asztalite-
nisz Klub versenyt rendez
március 13-án 9 órától a
Zrínyi Miklós Általános Is-
kolában. Nevezés a hely-
színen 8.45-ig. Informá-
ció: 06-30-933-4502.

Röviden

Magyarország legnagyobb
biztosítótársaságának 

XVII. kerületi fiókja keres
ÉRTÉKESÍTÉSI

MUNKATÁRSAKAT.
Kiemelkedõ jövedelem,
rugalmas munkaidõ.

Szakmai tapasztalat nem
szükséges, ingyenes
képzést biztosítunk.

Feltétel: 
érettségi bizonyítvány.
Tel.: 06-30-350-6606



HírhozóHHHH II RR DD EE TT ÉÉ SS22

HÍRHOZÓ · Fõszerkesztõ: Varga Orsolya. Mûvészeti vezetõ: Csukán Sándor  Szerkesztõségvezetõ: Horváth Tibor Munkatársak: Kili Tamás, Szakács Zsuzsa.
Kiadja a lapalapító tulajdonos Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata megbízásából a Patriot Bt. · Felelõs kiadó a kiadó vezetõje ·  Szerkesztõség: 1173
Budapest, Pesti út 166. Tel./fax: 257-9589. E-mail: hirhozo@t-online.hu Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája Felelõs ve-
zetõ: Burján Norbert igazgató· Terjeszti a Feibra · Megjelenik 35.000 példányban KÖVETKEZÕ SZÁMUNK MÁRCIUS 25-ÉN JELENIK MEG.

RÁKOSKERESZTÚRON egyszoba összkom-
fortos, különálló, igényesen felújított kis
ház kiadó 1 vagy 2 fõnek 50eFt-ért rezsivel
együtt. Tel: 06-70-647-1998
XVII. KER. Madárdombon (Vadkacsa u.
89.) kiadó 2,5 szobás, összkomfortos, új,
szép, kertes körteraszos öröklakás. 60.000
Ft/hó + rezsi. Tel: 06-30-641-6625
KIADÓ a színes házakban egy földszinti 2,5
szobás lakás. Tel: 06-30-9327-041
XVII. KER. Kaszáló lakótelep üzletsorán 17
m2 kiadó üzletnek, irodának.  Tel: 06-20-
345-7484
KIADÓ különbejáratú szoba fürdõszobával
Rákoshegyen. Tel: 06-30-351-2448
RÁKOSCSABÁN egyszobás, összkomfortos,
30 m2-es kis ház  kiadó 40eFt + rezsi + ka-
ucióért kiadó. Tel: 259-1047 vagy 06-30-
932-8909

AZ ELEPHANT HOLDING ZRT. munkatársakat
keres a következõ pozíciók betöltésére: Ér-
tékesítõ: új építésû ingatlanok értékesítésé-
ben jártas, problémamegoldó, agilis, gép-
jármûvel rendelkezõk jelentkezését várjuk.
Recepciós- és egyben asszisztensi felada-
tok ellátásra, nagy munkabírású, angolul
beszélõ hölgyek jelentkezését várjuk. Fény-
képes önéletrajzát az info@elephant.hu e-
mailcímre küldje.
HÁZVEZETÕNÕI munkát keresek 14 év gya-
korlattal, bizonyítványokkal, erkölcsivel, re-
ferenciákkal. Bébiszitterkedés, idõsgondo-
zás is érdekel. Tel: 06-20-458-5316

ARANY- ÉS EZÜSTFELVÁSÁRLÁS a napi leg-
jobb áron. 2800 Ft-tól 3600 Ft-ig. Üzlet: VII.
Wesselényi u. 19. Tel: 317-9938
AUTÓT VÁSÁROLNÉK (keletit ill. nyugatit)
csak tulajdonostól, esetleg mûszaki nélkül
is, Budapesten. Hívjon bizalommal. Tel: 06-
70-522-0272

FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS garanciával
és 10% kedvezménnyel! Tisztaság, pon-
tosság, antialkoholista szakember! Tel:
256-4425, 06-20-9947-726
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS! Lép-
csõházfestés, szõnyegpadló-, PVC-fekte-
tés, gipszkartonozás, takarítás is! Árenged-
mény 10 %. Megbízható szakembertõl.
Tel: 256-6322, 06-30-417-2435
4*-OS WELLNESS SZÁLLODÁK 40-60%ked-
vezménnyel! B.füred, Visegrád, Zalakaros,
Siófok. 3nap/2éj v. 4nap/3éj, 2fõ részére
félpanzióval már 39 980 ft-tól! 06-70-770-
9294 kedvezmeny@alkalmiwellness.hu 
KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS emelõhátfalas
autóval, megbízható rakodókkal. Irattár-
rendezés, épületen belüli anyagmozgatás.
Tel: 06-30-631-6968, 257-7510
REDÕNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY, NAP-
ELLENZÕ, ROLETTA, SZÚNYOGHÁLÓ KÉ-

SZÍTÉS RÖVID HATÁRIDÕRE A NEMES-
KÉRI ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKÁTÓL. SZA-
LAGFÜGGÖNY-TISZTÍTÁS IS! TEL: 257-
1875, 06-20-9719-201
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN!
Villamosmérnök végzettséggel, garanciá-
val! (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
VILLANYBOJLER JAVÍTÁSA nonstop. Vízkõ-
telenítés, cserélés. Díjmentes kiszállás
munkavégzésnél, nyugdíjasoknak kedvez-
mény. Lakatos, vízszerelési munkák is ga-
ranciával. Tel: 294-1752, 06-20-9426-882
ÚJ, KERTES IKREK TÖBB MÉRETBEN RÁKOS-
CSABÁN! 55 M2 -  16,5 M FT, 95 M2 - 18,5
M FT-TÓL! JOLLY-JOKER PROJEKT INFORMÁ-
CIÓK: WWW.MINOSEGMAGYAR.HU 06-30-
522-1099
BÚTORASZTALOS. Konyhabútorok, egyedi
bútorok méretre készítve és más asztalos
munkák a kerületben. Tel: 06-30-9349-445
GÁZKÉSZÜLÉK, FÛTÉSTECHNIKA, napkollek-
torok, kazán és cirkóbojler, gáztûzhely,
konvektor garancián túli javítását vállalom.
Tel: 06-30-350-1763 www.szervizex-
press.hu Hétvégén is a XVII. kerületben in-
gyenes kiszállással.
TETÕFEDÉS-BÁDOGOZÁS. Bármilyen tetõ fe-
dése, szigetelése, javítása, felújítás - kisebb
ácsmunkával, szakmai hozzáértéssel, ga-
ranciával. Tel: 291-0081 19h-tól, 06-30-
401-7462

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

ÚJÉPÍTÉSÛ 52 m2-es, egyszintes sorházi
lakások eladók Pécel dinamikusan fejlõdõ,
új lakó területén, az épülõ élményfürdõ
szomszédságában. Nappali + étkezõ +
konyha 24 m2, két félszoba 10-10 m2. Ko-
csibeálló és 87 m2-es kertrész. A járólap,
parketta kiválasztható. Ár: 13,9 M Ft. Tel:
06-70-382-6491, 06-30-978-1144
XVII. KERESZTÚRON négyemeletes ház föld-
szintjén 36 m2-es, 1,5 szobássá alakított,
erkélyes, szép állapotú öröklakás. Parket-
tás szobák, járólapos helyiségek. Hõköz-
pontos fûtés. nyáron 4eFt, télen 8-12eFt.
Jó közlekedéssel. Irányár: 7,7 M Ft. Tel: 06-
30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. ÚJLAK UTCÁBAN 27 m2-es, egyszo-
bás szép állapotú öröklakás. Új mûanyag
nyílászárós 17 m2 nagyszoba padlószõ-
nyeges, világos konyha beépített szekré-

nyes. Elõszobában igényes beépített szek-
rény. Járólapos helyiségek. Alacsony költ-
ségekkel. Nagyobb lakáscseréje szóba jö-
het. Irányár: 6,9 M Ft. Tel: 06-30-978-
1144, 06-20-388-7217
XVII. PESTI ÚTON, tízemeletes társasházban
légkondis, világos 51 m2-es, 2 szoba, ét-
kezõs jó állapotú, azonnal költözhetõ örök-
lakás kedvezõ áron. Nagyszobában fából
készült beépített gardróbbal, beépített
konyhabútorral. Zárt folyosós, rendezett
lépcsõház. Fix ár: 7,9 M Ft. Tel: 06-30-978-
1144, 06-20-388-7217
XVII. FÖLDMÛVES UTCÁBAN, a központhoz
közel, de csendes parkos környezetben,
négyemeletes ház földszintjén, 58 m2-es,
1 + 2 félszoba, étkezõ, konyha, fürdõszoba,
külön wc, elõszoba, jó állapotban lévõ
öröklakás eladó. A lakáshoz tartozik 20
m2-es saját használatú pincerész. Fix ár:
8,8 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-
7217
XVII. KASZÁLÓ U-NÁL 49 m2-es, 2 szobás,
parkettás, mûanyag nyílászárós, hõköz-
pontos öröklakás. Fûtés nyáron 6-7eFt,
11eFt-25eFt. Beépített új konyhabútorral,
új tûzhellyel. Új vízórákkal. Járólapos helyi-
ségekkel. Parkosított környezettel. Fix ár:
8,9 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-
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: 06-70-382-6491, 06-30-978-1144
XVII. PÁROS ÚJLAK UTCÁBAN, négyemele-
tes ház 3. emeletén, 55 m2 1+2 félszobás,
étkezõs, erkélyes, közepes állapotú, vízórás
öröklakás eladó. Ár: 8,95 M Ft. Tel: 06-30-
978-1144, 06-20-388-7217
XVII. KASZÁLÓ UTCAI ÖRÖKLAKÁSOK: 54
m2-es, 2 szoba+étkezõs, erkélyes felújítan-
dó 8,5 M Ft, 47 m2-es 1+1 szobás, loggi-
ás 8,5 M Ft, 49 m2-es, 2 szobás jó áll. 8,9
M Ft, 54 m2-es, 2 szobás, erkélyes, felújí-
tott 2. em. 10,5 M Ft. 54 m2-es magasföld-
szinti jó áll. 10,5 M Ft. 60 m2-es, 1+2 fél-
szobás 10,8 M Ft. Tel: 06-30-978-1144,
06-20-388-7217
XVII. ÚJLAK UTCÁBAN, négyemeletesben,
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: 06-30-978-1144, 06-
20-388-7217
XVII. RÁKOSKERESZTÚRON a Borsó utcai
Anna Házakban elsõ emeleten 36 m2-es,
egyszobás, erkélyes, kitûnõ állapotú tégla-
építésû öröklakás eladó. A lakásban IKEA
konyhabútor és kerámialapos sütõ van. Az

egyedi gáz-cirkófûtés télen 6000 Ft. Ala-
csony rezsijû, kiváló környezetben lévõ la-
kás Ár: 10,9 M Ft. Tel: 06-70-382-6491,
06-30-978-1144
XVII. BORSÓ UTCA csendes részen az 1.
emeleten 74 m2 3 szobás, étkezõs, parko-
sabb részre nézõ erkélyes öröklakás KED-
VEZÕ ÁRON eladó. Járólapos helyiségek,
padlószõnyeges szobák. Beépített gard-
róbszekrénnyel. Akár bútorozottan is.
Irányár: 10,7 M Ft. Tel: 06-30-978-1144,
06-20-388-7217
XVII. EGÉSZSÉGHÁZ U.-BAN, négyemeletes
ház földszintjén 70 m2-es, eredetileg 2+2
fél szobás öröklakás átalakítva 2+1 fél szo-
bás+étkezõkonyhássá. Szép állapotú, lami-
nált padlós szobák, járólapos helyiségek,
bizt. ajtó, redõny, zuhanyzókabinos fürdõ,
beépített gardróbszekrény a szobában.
Irányár: 11,5 M Ft. Tel: 06-30-978-1144,
06-20-388-7217
XVII. TESCÓHOZ KÖZEL, egyedi gázfûtéses
öröklakás négyemeletes, csúsztatott beton
társasház 2. emeletén, 65 m2-es + 12 m2-
es terasszal, nappali + 2 hálószobás, vilá-
gos konyha, beépített bútorral, spejzzel, ki-
váló közlekedés, orvos, iskola, bevásárlás
2-3 percre. Garázsvásárlási lehetõséggel.
Irányár: 13,8 M Ft. Tel: 06-30-978-1144,
06-20-388-7217
XVII. RÁKOSCSABA-ÚJTELEPEN 288 m2-es
telken, 54 m2-es, 2 szobás téglaépítésû,
fagerendás ikerház, széles utcafronttal, kü-
lön bejárattal, gázkonvektoros fûtéssel, 16
m2-es melléképülettel, kocsibeállóval. Jó
közlekedés, vonat és buszjáratok néhány
percre. Irányár: 14,5 M Ft.  Tel: 06-30-978-
1144, 06-20-388-7217
XVII. RÁKOSKERTEN a Rózsaszál u. közelé-
ben 2008. évben épült háromlakásos, egy-
szintes társasház, elsõ lakása 66,55 m2,
2+1 félszobás, 3,6 m2 terasszal 180 m2
saját kerttel, kocsibeállással. Igényesen ki-
alakított, burkolt helyiségek. Amerikai
konyhás nappali 29 m2, beépített bútorral,
gépesítéssel. Irányár: 19,9 M Ft. Tel: 06-
30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. RÁKOSCSABÁN 2007-ben épült, két-
szintes, 85 m2-es ikerház 280 m2-es kert-
tel, 15 m2-es garázzsal. Amerikai konyhás
nappali (34 m2), spejz, sarokkádas fürdõ
wc-vel, elõszoba, lépcsõfeljáró, emeleten 3
szoba. Cirkófûtés (gáz átalány 15.000/hó)
Irányár: 24 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-
20-388-7217
XVII. RÁKOSCSABA-ÚJTELEPEN 611 m2-es
telken, 70 m2-es + 20 m2 garázsos + ka-
zánház teljeskörûen felújított családi ház. Új
tetõszerkezet, új víz- és villanyvezetékek, új
szigetelés, új mûanyag nyílászárók, új bur-
kolatok, padlófûtéses, igényes kivitelezés.
Ára: 25 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-
388-7217
XVII. RÁKOSHEGYEN családi házas övezet-
ben közel a Helikopter lakóparkhoz 686m2
telken 1976-ban épült 57m2 felújítandó
családi ház eladó. A házban 20m2 és egy
12m2 szoba található. A 6m2 konyhából

HAPPY HOUSE Ingatlaniroda Bp. XVII.
PESTI ÚT 128. Tel: 06-20-388-7217,
06-30-978-1144 www.hhingatlan.hu
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Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Megfejtéseiket nyílt postai
levelezõlapon várjuk szerkesztõségünk címére: 1173 Pesti út
166. Beküldési határidõ: március 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 megfejtése: Radnai
Gyula, Eötvös versenyek. Nyertes olvasóink: Szentner Gézáné,
1173 Ferihegyi út; Bornemissza Tiborné, 1173 Borsó utca; Horváth
Attiláné, 1171 Zrínyi utca. Gratulálunk!

egy spejz is nyílik. A fürdõszoba és a wc
külön van. A fûtés konvektoros. Az össz-
közmûves, utcafrontos családi ház aszfal-
tozott utcában található. A parkolás a kert-
ben megoldható. Irányár: 18 M Ft. Tel: 06-
70-382-6491, 06-30-978-1144
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: 06-70-382-6491, 06-30-978-1144

AKADÉMIA ÚJTELEPEN 156 nöl telken levõ
bõvíthetõ, kétszobás, összkomfortos
családi ház eladó. INGATLANOSOK NE
HÍVJANAK!  Iár: 22 M Ft  Tel: 06-20-232-
9215
SÜRGÕSEN ELADÓ! Tápiószentmártoni
gyógyfürdõ üdülõterületén, 705 m2-es
rendezett telken lévõ, 55 m2-es, tégla-
építésû, alápincézett nyaraló. Víz, vil-
lany, fúrt kút.  Iár: 6,9 M Ft Tel: 06-20-
9823-240

ANGOL, MATEMATIKA, INFORMATIKA taní-
tás, korrepetálás, felkészítés (érettségi,
nyelvvizsga, pótvizsga), FORDÍTÁS, lekto-
rálás középiskolai tanártól és szakfordítótól
egész nap, minden korosztálynak. Tel: 06-
20-463-4728
ANGOL, FRANCIA, OROSZ nyelvbõl tanítás ál-
talános és szakmai (üzleti, gazdasági)
nyelvbõl kezdõtõl a felsõfokig minden kor-
osztály számára. Tel: 06-30-593-8004
TANULJ ANGOL NYELVET gyorsan, eredmé-
nyesen! Beszédcentrikus, külföldi nyelvta-
pasztalattal rendelkezõ egyetemistától. Tel:
06-30-463-3235

ANGOL NYELVTANÁR vállal nyelvoktatást,
korrepetálást. Házhoz is megyek. Tel: 06-
70-509-5353
MATEMATIKA TANÍTÁSA, korrepetálása álta-
lános és középiskolásoknak szaktanártól
többéves gyakorlattal. Házhoz megyek. Tel:
06-70-311-0539
BIOLÓGIA-KÉMIA korrepetálást vállalok álta-
lános és középiskolai szinten. Tel: 06-30-
890-6817 e-mail: bandicsek@citromail.hu
MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA, elektrotech-
nika korrepetálás, érettségire felkészítés.
Egyetemistáknak, fõiskolásoknak matema-
tika-oktatás. Tel: 06-70-271-0178
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉST és korrepetá-
lást vállal egyetemista lány matematikából
és fizikából. Tel: 06-30-471-3424

OKTATÁSHAPPY 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

A CSICSERGÕ ÓVODA PÁLYÁZATOT HIRDET 

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére. A pályázatot a megjelenéstõl számított

egy hónapon belül az óvodavezetõnek címezve az óvoda címére
(1173 Bp. Kaszáló u.48.) kérjük postai úton eljuttatni.
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