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Fidesz–KDNP-gyõzelem a választáson
Riz Levente Rákosmente új országgyûlési képviselõje · A kerületben nem lesz 2. forduló

 SZAKÁCS ZSUZSA

N agy fölénnyel nyert Riz
Levente (56,84%, 27 457

szavazat) a Fidesz-KDNP
színeiben az április 11-i or-
szággyûlési választások el-
sõ fordulójában. A vasár-
napi eredmény nem csak a
kerületben juttatta elsõ
helyre a polgármestert, de
Budapesten is õ kapta a leg-
nagyobb támogatottságot. 

Rákosmente jelöltjeinek
2010-es választási eredmé-
nye: 1. Riz Levente (Fi-
desz–KDNP, 27 457 szavazat,
56,84%), 2. Alexa György
(MSZP, 9681 szavazat,
20,04%), 3. Szilágyi György
(Jobbik, 4653 szavazat,

9,63%), 4. Berze Márton (LMP,
4035 szavazat, 8,35%), 5. dr.
Farkas Tibor (MDF, 1292 sza-
vazat, 2,67%), 6. Kovács István

(független, 1184 szavazat,
2,45%).

A rendszerváltozás után
hatodik alkalommal tartottak

Magyarországon országgyû-
lési választásokat, amelyen
386 mandátum nyerhetõ el. 

Folytatás a 3. oldalon >

 KILI TAMÁS

I smét új játszótérrel
gazdagodott kerüle-

tünk, a Csibe Bölcsõde,
a Mákvirág Óvoda, az
Újlak Utcai Általános Is-
kola, és az Újlak utcai
lakótelep panelházai ál-
tal határolt parkban.
Április 9-én került sor a
minden igényt kielégítõ
játszótér ünnepélyes át-
adására.

Folytatás a 6. oldalon >

Új játszóteret avattak

Az Országgyûlés 
összetétele 
az elsõ forduló után

FORRÁS: WWW.VALASZTAS.HU

 HORVÁTH TIBOR

A Pesti út felújítása
új szakaszába ér

április 28-án: aznap el-
kezdõdik az Elágazás-
nál a Pesti úti csapa-
dékcsatorna-beruhá-
zás, amely másfél hó-
napig tart és átmeneti-
leg súlyos forgalmi ne-
hézségeket fog okozni.

A csapadékcsatorna a

Pesti út és a környezõ
területek esõvizét fogja
elvezetni, behelyezésé-
hez a Pesti út város felé
vezetõ mindkét forgal-
mi sávját le kell zárni a
Csabai út és a Kasza ut-
ca között. A befelé érke-
zõ autók és buszok az
egy hónapos idõszak-
ban a kifelé vezetõ irány
egy sávját kapják meg.

Folytatás a 2. oldalon >

Dugó lesz 
az Elágazásnál
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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: május 10. Elõzetes beje-
lentkezés: 257-5054. 

Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – május 3. Bejelentkezni az
ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás –
Fidesz – május 3. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati
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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Dugó lesz az Elágazásnál
Forgalomkorlátozások a felújítási munkák miatt

Folytatás az 1. oldalról >

A vízelvezetési beru-
házást most kell meg-
csinálni: a Pesti úton a
felújítás után öt évig
bontási tilalom lesz ér-
vényben, ennyit pedig
nem várhattak a csapa-
dékcsatorna megépíté-
sével, amely nem csu-
pán a Pesti út vizét fog-
ja elvezetni, hanem a
Maroshévíz utcától
kezdve, a Napkelet, a
Kévekötõ és Felsõbá-
nya utcák összegyûj-
tött csapadékát is. 

A következõ másfél
hónapban az autósok-
nak mindenképpen
ajánlott a keresztúri
városközpont elkerü-
lése, hiszen mindkét

befelé tartó sávot le
kell zárni a csatorna-
építés miatt a Pesti
úton. A Péceli útról és
a Pesti útról érkezõk a

Medical Center elõtti
szemközti sávba tere-
lõdnek, ahonnan a Ka-
sza utca után tudnak
visszasorolni. 

Aki teheti, az M0-s
autóutat használja, il-
letve a Péceli útról ér-
kezõknek tanácsos már
a Szabadság sugárút-

nál elfordulni a Szent
Imre herceg út - Liget
sor felé, majd a
Cinkotai útról fordul-
hatnak vissza a Pesti
útra vagy a Bökény-
földi út irányába. So-
kan ma Rákoshegy felé
veszik az irányt az El-
ágazásnál, a balra ka-
nyarodás már most tor-
lódást okoz. Ez a csa-
tornaépítés ideje alatt
még nagyobb kocsiso-
rokat idézhet elõ. Az
alternatív útvonal vá-
lasztása itt is kifejezet-
ten indokolt. Ez az álla-
pot várhatóan június
10-ig fog tartani, a 2X2
sávos forgalmi rend ezt
követõen állhat helyre
a Pesti úton a Ferihegyi
és a Csabai út között.

A CSATORNA
KIÉPÍTÉSÉNEK HELYE

Új helyre költözött az önkormányzat adócsoportja

A Városközpont beruházás részeként átköltözött az önkormányzat adócsoportja új helyé-
re, az Egészségház utca 3. szám alá. 

A buszpályaudvaron lévõ régi épület pedig napokon belül
eltûnik, helyén épül az új fõtér.
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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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Folytatás az 1. oldalról >

A Fidesz– KDNP or-
szágosan 119 egyéni
választókerületben
aratott elsõfordulós
gyõzelmet, további 87
mandátumot területi
listákról szerzett, a
polgári oldal 206 kép-
viselõt már biztosan
küld az Országgyûlés-
be. Ahhoz, hogy a Fi-
desz–KDNP minõsített
többséget szerezzen a
parlamentben, az ápri-
lis 25-i második fordu-
lóban még további 52
mandátumra van
szüksége. Az MSZP
eddig 28, a Jobbik 26,
az LMP 5 képviselõi
helyhez jutott.

Rákosmentén a név-
jegyzékben szereplõ 68
725 fõbõl 48 660-an él-
tek szavazati jogukkal,
ami több mint 70 száza-
lékos részvételt jelent.
Reggel hattól este hétig
szavaztak az emberek a
v á l a s z t ó k ö r ö k b e n ,
egyedül a Ferihegyi úti

Laborcz Ferenc Általá-
nos Iskolában lévõ 25.
választókörben húzó-
dott el késõ éjszakáig a
voksolás - napközben
akár két órát is kellett
várakozni -, itt igazo-
lással lehetett voksolni.

Országszerte és kerü-
letünkben is fölényes

Fidesz–KDNP-gyõze-
lem született. Riz Leven-
tére 27 457-en, a szava-
zók 56,84%-a adta le
voksát. A polgármes-
tert nemcsak a Fidesz-
szavazók támogatták,
3412 szavazatot kapott
más pártok szavazóitól,

ennyivel szerzett több
voksot ugyanis a Fi-
desz-pártlistájához ké-
pest. Ez azt jelenti,
Rákosmentén nem kell
második fordulót tarta-
ni: az elsõ fordulóban
az 50%-ot meghaladó
támogatottság miatt el-
nyerte a mandátumot a

kerület városvezetõje.
A rákoscsabai Filo-

ména Katolikus Körben
este fél tizenegyig kellett
várakozniuk a Fidesz-
aktivistáknak és szim-
patizánsaiknak, hogy az
Országos Választási Iro-
da nyilvánosságra hoz-

za az országgyûlési vá-
lasztás elsõ fordulójá-
nak eredményét. Riz Le-
ventét - Rákosmente
megválasztott új or-
szággyûlési képviselõ-
jét - az éjféli órákban
óriási ovációval fogad-
ták. A polgármester ar-
ra kért mindenkit, az

ünneplés elõtt néma fõ-
hajtással osztozzanak a
lengyel nép tragédiájá-
ban, emlékezzenek a re-
pülõgép-szerencsétlen-
ségben meghalt Lech Ka-
czynski lengyel államfõ-
re és az elhunyt hazafi-
akra.

A képviselõjelölt
megköszönte pártszim-
pátiától függetlenül
mindenkinek a válasz-
tásokon való részvételt.
Külön köszönetet mon-
dott mindazoknak,
akik õt és a jobboldal
vezetõ erejét támogat-
ták, segítették. Fontos-

nak tartotta hangsú-
lyozni: ha a vereséget
méltósággal kell visel-
ni, akkor a gyõzelmet
még inkább. Alázattal,
elbizakodottság nélkül
kell dolgozni, képvisel-
ni minden kerületi la-
kost, kivétel nélkül.

Fidesz–KDNP-gyõzelem a választáson
Riz Levente kapta a legtöbb szavazatot a fõvárosban · A kerületben nem lesz 2. forduló

Alexa György Szilágyi György
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tökén 17-18 óráig a Rezgõ utcai óvoda, a hónap 2.
péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban.
Hatvani Zoltán – Fidesz, 11. evk., VGB-elnök – a
hónap 1. keddjén 8.00-9.00-ig a Rákoskerti Mû-
velõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a
Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon törté-
nõ bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán
(mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30-
944-0203.

Dr. Hoffmann Attila – MSZP, PB-elnök – a hónap 4.
csütörtökén 17-19 óráig a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Horváth Tamás – Fidesz, 15. evk. – minden hónap
elsõ keddjén 18 órakor a Diadal úti iskolában.
Dr. Hrutka Zsolt – MSZP, JKB-elnök – hónap 1.
hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Kiss Lajos – MSZP, 6. evk. – minden hó 4. hétfõjén
17-19-ig az MSZP-irodában, a Kaszáló u. 45. sz.
alatt.

Koszorúsné Tóth Katalin – független, 1. evk. – hó-
nap 1. hétfõjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
Lázár Attila – Jobbik – hónap 1. hétfõje 17-18 óra,
Jobbik-irodában, Pesti út 60.
Dr. Morauszky András – MSZP, 2. evk. – a hónap 1.
keddjén 17-18 óráig a Csillagszem Óvodában (Újlak u.
114.).
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Jó hírek a Fõvárosi Közgyûlésbõl
Újabb kerületi beruházások kapnak zöld utat

 HORVÁTH TIBOR

85 millió a Pesti úti
vízelvezetésre

A Hírhozó elõzõ szá-
mában már beszá-

moltunk arról, hogy a
Fõvárosi Közgyûlés
márciusban 85 millió
forintot szavazott meg
Rákosmentének csapa-
dékcsatorna építésére.
A Pesti út jelenleg is zaj-
ló felújítása során me-
rült fel a csatorna iránti
kerületi igény, amely a
fõút és a párhuzamos
területek vízelvezetését
szolgálja. Az elõterjesz-
tést Riz Levente fõvárosi
képviselõként elkészí-
tette, majd támogatását
kérte Gy. Németh Erzsé-
bet és Devánszkiné Mol-
nár Katalin szocialista
képviselõknek, végül
közösen nyújtották be a
javaslatot, amelyet a
Fõvárosi Önkormány-
zat egyhangúan foga-
dott el.

Rákosmente 
elsõbbséget élvez 

a csatornázás során 
Szintén a márciusi köz-
gyûlés szavazta meg
Szaniszló Sándor, Gy.
Németh Erzsébet és
Devánszkiné Molnár
Katalin fõvárosi képvi-
selõk javaslatát, amely
Pestszentlõrincnek és
Rákosmentének kedve-
zõ. A határozat szerint

ugyanis amennyiben
megvalósul a Budapest
teljes körû szennyvíz-

csatornázása projekt,
akkor a XVII. és a XVIII.
kerületben kell elsõként
kezdeni a kivitelezést.
Korábban már beszá-
moltunk arról: 2007. ja-
nuár 1-tõl a Fõváros
vette át a budapesti ke-
rületektõl a szennyvíz-
csatornázás feladatát. A
több mint 40 milliárd
forint összértékû pro-
jekt azonban nem ha-
lad, a fõváros a finan-
szírozást uniós pályá-
zat révén tervezi meg-
valósítani, amely azóta
sem zárult le eredmé-
nyesen. A ma ismert
ütemterv szerint 2011-
ben történhet az elsõ
kapavágás, amely a

kedvezõ döntésnek kö-
szönhetõen Rákosmen-
tén esedékes.

Kerékpárút 
és buszsáv, szociális 

városrehabilitáció
Az április 29-én terve-
zett Fõvárosi Közgyûlés
ülés napirendjén is bõ-
ségesen szerepelnek
rákosmenti fejlesztések,
amelyek kezdeménye-
zõje a kerületi önkor-
mányzat – adta hírül
április 20-án a Fõvárosi
Önkormányzat webol-
dala, a www.buda-
pest.hu. 

Az elõterjesztéseket a
Fõpolgármesteri Kabi-
net április 19-i ülésén
elõzetesen jóváhagyta.
Támogatták az uniós tá-
mogatási szerzõdés

megkötését a Pesti út
mentén az Elágazás és a
Kucorgó tér között ki-
építendõ kerékpárút ér-
dekében. A beruházás-
hoz 20%-os önerõt biz-
tosítanak.

Hasonlóan támogat-
ták a rákoskeresztúri
buszkorridor tovább-
építését lehetõvé tévõ
uniós projektet. A Csa-
bai út és a Maroshévíz
utca közötti szakaszon a
városközpont irányá-
ban kiszélesítik a Pesti
utat és önálló, kamerák-
kal védett buszsávot
építenek. Az összesen
234 millió forintból
megvalósuló projekt
költségeibõl 176 milliót
biztosít az Európai
Unió. 

A Fõpolgármesteri
Kabinet végül döntött
arról is: támogatja Rá-
kosmente Önkormány-
zatának szociális város-
rehabilitációs pályáza-
tát. A XVII. kerület vá-
rosvezetése a Ferihegyi
út - Kaszáló utca - Pesti
út - Bakancsos utca -
Gyökér utca - Pesti út
által határolt terület
megújításához kíván a
most zajló városköz-
pont-beruházás folyta-

tásaként újabb uniós
forrásokat igénybe ven-
ni. A terület egy része
fõvárosi tulajdonban
van, ezért szükséges,
hogy a közgyûlés tulaj-
donosi hozzájárulást
adjon a kerületnek. 

A szociális városreha-
bilitációs programban
Rákosmente azt tervezi,
hogy folytatja a város-
központ megújítását a
Pesti út északi oldalán
található tízemeletes
panelházak korszerûsí-
tésével, rendbe hozza a
közöttük lévõ közterü-
leteket, megszépíti a
Pesti út déli oldalán az
útmenti zöldsávot, nyi-
tott bölcsõdei csoportot
alakít ki, megújítja a
Népkertet, folytatja a
Vigyázó Sándor Mûve-
lõdési Ház felújítását,
felzárkóztató progra-
mokat indít a szociáli-
san hátrányos helyzetû
lakosság részére.

Budapest városveze-
tése támogatta Rákos-
mente Önkormányzatá-
nak fejlesztési koncepci-
óját, a benyújtandó
újabb uniós pályázatot.

Rákosmente intenzív
beruházás-elõkészítõ
munkájának köszönhe-
tõen folyamatosan a Fõ-
városi Közgyûlés napi-
rendjén szerepelnek a
kerületi fejlesztési
ügyek. A most jóváha-
gyott projektek megva-
lósítása 2010–2012 kö-
zött történhet meg.

Rákosmente fejlesztései sorozatban kerülnek napirendre Budapest „parla-
mentjében”. A márciusi és áprilisi Fõvárosi Közgyûlés ülésén a XVII. kerü-
let több beruházását is megtárgyalják. Márciusban a kerület kérésére a fõvá-
ros 85 millió forintot szavazott meg a Pesti út felújításához kapcsolódóan
csapadékcsatorna kiépítésére, áprilisban pedig Rákosmente szociális város-
rehabilitációs pályázatának támogatásáról, a Pesti út menti kerékpárútról,
valamint a Pesti úti buszsáv továbbépítésérõl szavaznak a képviselõk.
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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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R ákosmente Önkor-
mányzata a 2009-

ben átadott Gyökér ut-
cai bölcsõde után újabb
bölcsõdét épít, hogy se-
gítse a kerületben élõ és
a munka világába visz-
szatérni kívánó kisma-
mák elhelyezkedését. A
kivitelezést egy újabb
nyertes uniós pályázat
is segíti.

Rákosmente Önkor-
mányzatának pályázati
sikersorozata 2010. már-
cius végén tovább foly-
tatódott. A kerület a
KMOP-4.5.2 Szociális

alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátá-
sok infrastrukturális fej-
lesztése címû európai
uniós pályázaton az
épületfelújítás esetén pá-
lyázható maximális ösz-
szeget, 80 millió forintot
nyert el a jelenleg hasz-
nálaton kívüli Lázár de-
ák utcai önkormányzati
épületrész felújítására.
Az Összefogás Óvoda
mellett eddig üresen álló
ingatlan a felújítás után
48 kisgyermek számára
biztosít bölcsõdei ellá-
tást korszerû körülmé-
nyek között.

A 155 millió forint
összértékû beruházás

keretén belül a bölcsõ-
dét a XXI. század köve-
telményeinek megfele-
lõen alakítják ki. A mun-
kák része a modern bel-
sõ terek építése, teljes
nyílászárócsere, tera-
szok és árnyékolók be-
építése, gépészeti és
elektromos felújítás, te-
tõszigetelés felújítása,
felülvilágítók cseréje,
valamint a játszókert ki-
alakítása.

A bölcsõde megépíté-
se mellett a vele egy
épületegyüttesben elhe-
lyezkedõ Összefogás
Óvodát egy újabb cso-
portszobával bõvítik,
így az óvoda a jövõben

30 gyermekkel többet
tud ellátni. A felújítás
során a mindkét intéz-
ményt kiszolgáló kazán-
házat is korszerûsítik. A
már megkezdõdött be-
ruházás várhatóan 2010.
júniusában fejezõdik be. 

Rákosmentén 2010.
augusztus végéig há-
rom év alatt három új
óvoda, két új bölcsõde
és tizenkilenc játszótér
épül az itt élõk számára.
Mindennek örömteli
alapja, hogy a XVII. ke-
rületben évrõl-évre nö-
vekszik a gyermeklét-
szám.

Riz Levente polgár-
mester így fogalmazott

a gyermekközpontú be-
ruházások kapcsán: Da-
cára az ellenszélnek, da-
cára a válságnak, Rá-
kosmente építkezik, fej-
leszti intézményrend-
szerét, próbál megol-
dást találni a kormány
megszorításai miatt
dolgozni kényszerülõ
édesanyák, szülõk hely-
zetében. Öröm, hogy
egy ilyen nyomasztó és
lehetetlen környezet-
ben tudunk eredmé-
nyeket és sikereket fel-
mutatni, és meg tudjuk
védeni a legfontosabb
értékeinket.

Forrás: Rákosmente
Önkormányzata

Újabb bölcsõde épül Rákosmentén
80 milliós pályázati siker

Á prilis 19-én meg-
kezdõdött a Rá-

koskeresztúr, város-
központ végállomás
kifelé vezetõ útpályá-
jának és megállóperon-
jainak II. ütemû átépí-
tése.

A Zrínyi utca (Rá-
koscsaba - Rákoskert)
irányú (áruház elõtti)
megálló végén a ba-
zaltbeton burkolat el-
készült, ezért a megál-
lót kb. 50 méterrel hát-
rább az öböl végébe he-
lyezték. A megálló
öbölben egyetlen kb. 50
méter hosszúságú

megálló marad kiala-
kítva az öböl végébe
helyezve MM+M jel-
zéssel, ahol az összes
eddigi autóbusz meg-
áll, valamint a Volán-
busz járatai kb. órán-
ként két alkalommal.

A március 23-án élet-
be lépett forgalmi rend
továbbra is érvényben
marad.

Április 19-én a Pesti
úti útépítési munkála-
tok elõrehaladtával a
Szent Kereszt tér elne-
vezésû megállóhelyet
eredeti helyére he-
lyezték vissza.

Forgalmi változások
a Pesti úton

Épül az óvoda a lakóparkban

Elkezdõdött az óvoda építése a Helikopter lakóparkban. A 75 gyermeknek helyet adó új
intézménynek az alapkövét március 27-én rakták le, szeptembertõl vehetik majd birtok-
ba a gyerekek.
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Új játszótér a lakótelepen
Folytatás az 1. oldalról >

Az eseményen részt
vett Riz Levente pol-
gármester, Varjúné Fe-
kete Ildikó, az önkor-
mányzat Oktatási Mû-
velõdési és Sport Iro-
dájának vezetõje, vala-
mint Derzbach István-
né, Soltiné Kis Katalin,
Morauszky András és
Rózsahegyi Péter ön-
kormányzati képvise-
lõk.

Az ünnepségen elsõ-
ként a Mákvirág Óvoda
népviseletbe öltözött
apróságai léptek fel ta-
vaszi énekes-táncos já-
tékkal, a Csillagszem
Óvoda pedig saját ké-
szítésû hamuba sült po-

gácsával kínálta a ven-
dégeket.

Riz Levente az avató-
ünnepségen hangsú-
lyozta, fontos az önkor-
mányzat számára,
hogy gyermekbarát ke-
rület legyen Rákos-
mente, ennek érdeké-
ben óvodákat, bölcsõ-
déket, játszótereket épí-
tenek vagy korszerûsí-
tenek. A négy év alatt
három új óvoda, két új
bölcsõde, 19 játszótér
épül a XVII. kerületben.
Az Újlak utcai lakótele-
pen is nagyon hiányzott
már egy több korosztály
szabadidõs igényét ki-
szolgáló, központi elhe-
lyezkedésû játszótér,
idén tavaszra ez is elké-

szült. A polgármester
végezetül arra kért min-
denkit, vigyázzanak az
új létesítményre, ügyel-
jenek a tisztaságra, ne
engedjenek állatokat a
területére. Az ünnepség
befejezõ aktusaként Riz
Levente átvágta a piros-
fehér-zöld szalagot, a
gyermekek pedig bir-
tokba vehették Rákos-
mente egyik legszebb
játszóterét. A park ár-
nyas és káprázatos ró-
zsaszín virágban pom-
pázó fáinak védelme
alatt modern és hagyo-
mányos, felhõtlen ki-
kapcsolódást nyújtó
játszóeszközök várják a
környék gyerekközön-
ségét.

A XVII. kerületben 2008 júliusa óta mûködik
az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
(OFE) helyi civil szervezete.
Az OFE kerületi csoportja helyben segíti a fo-
gyasztókat, részben a felmerült problémájuk
rendezésében, de egyik fõ célja a tudatos vá-
sárlói magatartási forma kialakítása.
Javasoljuk, hogy amennyiben jogsérelem ér-
te akár a vásárlása, akár valamilyen szolgál-
tatás igénybevétele során, jelezze azt a helyi
szervezet képviselõjének.
Amennyiben segíteni, illetve közremûködni
kíván ebben az érdekképviseleti munkában,
ezt a helyi szervezet vezetése örömmel és
köszönettel veszi.

Az észrevételeivel, javaslataival kapcsolato-
san, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi
szervezet vezetõjével, Balogh Imrével a meg-
jelölt elérhetõségek egyikén.
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá-
jában (1173 Budapest, Pesti út 163. földszint)
hétfõi napokon 16 és 18 óra között veheti fel
személyesen a kapcsolatot az egyesület helyi
szervezetének képviselõjével, aki segít a felme-
rült probléma rendezésében. A személyes ügy-
félkapcsolati rendszeren kívül a 06-20-510-
0678 mobil telefonszámon kérhet tanácsot.
A fogyasztói panaszok a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálati Irodáján a jelzett idõpon-
ton kívül is leadhatók a megfelelõen kitöltött

és melléklettel ellátott formanyomtatványon,
az alábbi helyen:
Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
lati Irodája (1173 Budapest, Pesti út 163.)
A fogyasztóvédelmi tanácsadás ideje: önkor-
mányzati ügyfélfogadás hétfõi napján 16-tól
18 óráig.
A fogyasztóvédelmi tanácsadás elérhetõsé-
ge: e-mail: fogyved@rakosmente.hu, telefon:
253-3501, 06-20-510-0678.
A fogyasztóvédelmi tanácsadás elérhetõsége
félfogadási idõn kívül: 06-20-510-0678, 257-
7095. E-mail: fogyved@rakosmente.hu vagy
baloimi@t-online.hu.

TÁJÉKOZTATÓ
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Budapest XVII. Kerületi Szervezetének tájékoztatása
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Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
arra törekszik, hogy az épített és természeti környezet értékei
vagy azok tartozékai, berendezései rendben tartására vagy fel-
újítására – a lehetõségekhez képest – vissza nem térítendõ
anyagi támogatást adjon.
Ezért a képviselõ-testület az önkormányzat 2010. évi költség-
vetésében erre a célra 500.000 Ft-ot biztosított, amelynek fel-
használására pályázat útján a Környezetvédelmi Bizottságot,
valamint az Oktatási és Kulturális Bizottságot hatalmazta fel.
A két bizottság várja azok pályázatát, akik Budapest Fõváros
XVII. kerület Rákosmente valamely épített vagy természeti ér-
tékének vagy védettség alatt álló épület, építmény tartozéká-
nak, berendezésének karbantartására, felújítására kívánják az
odaítélt pénzt felhasználni.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
kell benyújtani 2010. május 31-én 18 óráig zárt borítékban
vagy postai úton legkésõbb 2010. május 31-i postabélyegzõ-
vel ellátott borítékban az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda (1173 Budapest, Pesti út 165.). A
borítékon minden esetben fel kell tüntetni: „Épített és termé-
szeti értékek védelme 2010.”

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
 a pályázó neve, címe, valamint a pályázaton nyert összeg

kifizetésének módja (pénztári kifizetés esetén az összeg fel-
vevõjének neve, címe, átutalás esetén a pénzintézet neve és
a számlaszám),

 az elvégezni kívánt munka leírása, meghatározása, teljes
költségének megjelölése (költségvetés csatolásával), 

 a megpályázott pénz összege, felhasználásának tervezett
módja és határideje,

 az építmény, épület, épületrész vagy tartozék, szobor, be-
rendezés, természeti érték jó minõségû színes fényképe,

 amennyiben az elvégzendõ munka csak építési vagy ható-
sági engedéllyel végezhetõ el, az engedély másolata.

A pályázatokat a két bizottság a Városfejlesztési és Közlekedé-
si Bizottság elõzetes véleményének kikérésével 2010. június
30-ig bírálja el, s az errõl szóló értesítést 2010. július 30-ig
küldi meg.

A pályázaton nyert összegnek a pályázati feltételeknek megfe-
lelõ felhasználásáról a felhasználást követõen, de legkésõbb
2011. január 31-ig el kell számolni. Ha a pályázat nyertesével
a támogató támogatási szerzõdést köt, és az elnyert támoga-
tást a pályázó bankszámlájára átutalja, az elszámolás a támo-
gatott nevére szóló számlák másolataival történik. A számla-
másolatokon fel kell tüntetni, hogy az az „eredetivel megegye-
zik, hiteles másolat”. Ha a támogatás kifizetése a Polgármes-
teri Hivatal pénztárában történik utólagos elszámolási kötele-
zettség mellett, úgy a számlákat a Polgármesteri Hivatal nevé-
re kell kiállítani.
A számlák másolatait és a beszámolót a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodájára kell eljuttatni 2011. január 31-ig zárt
borítékban vagy postai úton legkésõbb 2011. január 31-i pos-
tabélyegzõvel ellátott borítékban az alábbi címre: Polgármeste-
ri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Környezetvédelmi Csoport
(1173 Budapest, Pesti út 165.), a borítékon minden esetben fel
kell tüntetni: „Épített és természeti értékek védelme 2010.”

A pályázati támogatás segítségével megvalósult karbantartás,
felújítás során utalni kell arra, hogy azt Budapest Fõváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Környezetvédel-
mi Bizottsága valamint Oktatási és Kulturális Bizottsága támo-
gatta.

A pályázati összegek átvételekor valamennyi pályázónak nyi-
latkozatot kell aláírnia, amely szerint a pályázó tudomásul ve-
szi és vállalja a pályázati felhívásban megfogalmazottak telje-
sítését, valamint arról, hogy tudomásul veszi, hogy a támoga-
tás összegével 2011. január 31-ig köteles elszámolni.
Amennyiben a támogatott beszámolási és elszámolási kötele-
zettségének a megadott határidõben és módon nem tesz eleget,
a Környezetvédelmi Bizottságtól és az Oktatási és Kulturális Bi-
zottságtól a következõ két naptári évben támogatásban nem ré-
szesülhet, és amennyiben a támogatási cél megvalósítására a
pályázó nem fordított anyagi eszközöket a támogatás összegé-
bõl, úgy köteles a támogatás teljes összegét visszafizetni.

Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente 
Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága

Oktatási és Kulturális Bizottsága

PÁLYÁZAT

AZ ÓVODAI JELENTKEZÉSEK RENDJÉRÕL
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kotv.) 24. § (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az
évben, amelyben az ötödik életévét betölti a nevelési év kezdõ-
napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A Kotv. 65. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek har-
madik életévének betöltése után vehetõ fel.
A Kotv. 65. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel
jelentkezés alapján történik.
(A helyi szabályokat és a jelentkezési formanyomtatványokat –
„Az önkormányzati fenntartású óvodákba történõ jelentkezés
módjáról szóló Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának 11/2010. (III.22.) rendelete” – írja elõ, amely
elérhetõ a www.rakosmente.hu honlapon.)

A Kotv. 65. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvételrõl, átvétel-
rõl az óvoda vezetõje dönt.
A Kotv. 65. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a gyermeket
elsõsorban abba az óvodába kell felvenni (jelentkezni viszont
bárhová lehet!), amelynek körzetében lakik, illetõleg ahol szülõje
dolgozik.
(Az óvodák mûködési körzeteit - „Az önkormányzati fenntartású
óvodák mûködési körzeteirõl szóló Budapest Fõváros XVII.
kerület Rákosmente Önkormányzatának 56/2001. (X.30.) ren-
delete” - írja elõ, mely elérhetõ a www.rakosmente.hu honlapon.)
A 2010/2011. nevelési évre való jelentkezés ideje: 2010. május 3-7.
A felvételek lezárásáról való értesítés határideje: 2010. június 4.
A 2010/2011. nevelési év elsõ napja: 2010. szeptember 1.
Bõvebb felvilágosításért fordulhat az óvodákhoz, illetve a helyi
rendeleteket olvashatja a www.rakosmente.hu oldalon.

TÁJÉKOZTATÓ
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 HORVÁTH TIBOR

A Levegõ Munka-
csoporthoz évek

óta érkeznek panaszok
az ország minden ré-
szérõl a nehéz teher-
gépjármûvek által oko-
zott környezeti és
egyéb problémákkal
kapcsolatban. A zaj és
egyéb rezgések, a leve-
gõszennyezés sok he-
lyen teszi elviselhetet-
lenné az út mentén la-
kók helyzetét. Ezeknek
a teherkocsiknak a köz-
lekedése gazdasági
problémát is jelent, hi-
szen útjainkat gyorsuló
ütemben teszik tönkre.
Egy kamion annyi kárt
okoz az utakban, mint
százezer személyautó.
A közvetlen kárnál rá-

adásul sokkal jelentõ-
sebb a megrongált utak
által okozott kár a töb-
bi jármûben.

A Levegõ Munka-
csoport meggyõzõdé-
se, hogy a nehéz teher-
autók forgalmának
korlátozására és az
okozott károk megté-
rítésére van megoldás:
a kilométerarányos út-
díj. Az elsõ lépésben
célszerû a díjat csak a
12 tonna feletti összsú-
lyú tehergépkocsikra
kivetni, mivel ezek a
jármûvek okozzák a
legnagyobb károkat,
továbbá olyan fuvaro-
kat bonyolítanak,
amelyeket viszonylag
a legkönnyebb vasútra
átterelni. Fontos, hogy
a díj mértéke függjön

a jármû súlyától és
szennyezõanyag-kibo-
csátásától is. Ezt az út-
díjfizetést már évek
óta alkalmazzák Svájc-
ban, Ausztriában, Né-
metországban, Cseh-
országban, idén vezet-
ték be Szlovákiában,

és jövõre már Francia-
országban is alkal-
mazzák. Gyors ma-
gyarországi bevezeté-
sének sem lenne tech-
nikai akadálya, ráadá-
sul ennek hatására
csökkenne az értel-
metlen fuvarok ará-

nya, amivel nemzet-
gazdasági szinten je-
lentõs összegek taka-
ríthatók meg. 

Az útdíjból származó
bevételek komoly for-
rást jelentenek, amely-
bõl többek között a te-
lepülések közlekedési
gondját is enyhíteni le-
hetne: útfelújítás, a kö-
zösségi közlekedés fej-
lesztése és a kerékpár-
utak bõvítése révén.
Lukács András, a Leve-
gõ Munkacsoport elnö-
ke ez ügyben fordult
Rákosmente polgár-
mesteréhez, Riz Leven-
téhez, hogy az általuk
kidolgozott megoldási
tervet minél szélesebb
plénum elõtt megis-
mertethessék a XVII.
kerületben.

Díjazzuk a kamionokat?
A nehéz tehergépkocsik kilométerarányos útdíjáról

Nagy Várostakarítás
Rákosmentén 2010.
R ákosmente Önkor-

mányzata - az FKF
Zrt.-vel közösen - is-
mét megrendezi a
Nagy Várostakarítási
Programját, amelyhez
a Rákosmenti Mezei
Õrszolgálat, a XVI. és a
XVIII. kerület is csatla-
kozik.
Az egynapos nagyta-

karítás idõpontja: 
május 8. szombat.
Zsákot, kesztyût,

konténert biztosítunk,
lehetõség szerint, aki
tud, hozzon magával
gereblyét, lapátot, vil-
lát, talicskát, utánfutót
stb.
Találkozási idõpont:

május 8. 9 óra.
Helyszínek:

Összekötõ utca - vas-
úti átjáró

Ferihegyi út - Orgo-
ványiszõlõ dûlõ sarok

Baross utca vége - re-
pülõtér kerítés - Béla-

telepi út kanyar (közö-
sen a XVIII. kerülettel)

Lõrinci út - Bocskai
utca sarok

Újmajori dûlõ - Isme-
retlen katona sírja

Pásztorfalva utca -
Kísérõ utca sarok

Zsigmond utca - Rá-
koskert sugárút sarok

Forrásmajori utca -
XXV. utca sarok

Minden kedves
résztvevõt szeretettel
meghív a Rákosmenti
Mezei Õrszolgálat egy
takarítás utáni közös
bográcsolásra. Részle-
tek a takarítás napján, a
helyszíneken.

További tájékoztatás:
Városüzemeltetési Iro-
da Környezetvédelmi
Csoport 253 3410

kornyezet@rakos-
mente.hu

Vigyázzunk együtt
Rákosmente 
tisztaságára!

A z ILEX-KERT KFT.
és a CORVINUS

COMPLEX KFT.-vel
Rákosmente Önkor-
mányzatával együttmû-
ködve 2010-ben 11. al-
kalommal hirdet ver-
senyt kerületünk tiszta-
sága, rendezettsége, vi-
rágos környezete kiala-
kítása céljából. Kerüle-
tünk lakossága, intéz-
ményei az alábbi hat ka-
tegóriában nyújthatja be
jelentkezését.

Kategóriák:
Családi házak kertjei,

kerti virág kiültetése,
tisztasága.

Családi házak elõtti
közterület, kerti virág
kiültetése, tisztasága.

A legszebb virágos la-
kótelepi elõkert kialakí-
tása, tisztasága.

Lakótelepi erkélyek
virággal való díszítése.

Intézményudvarok
rendezettsége, parkosí-
tása, virág kiültetése,
tisztasága.

Családi házak gazda-
sági (zöldségfélék), kul-
túrkertjei, tisztasága,
rendezettsége.

A versenyzõk értéke-
lése kategóriánként tör-
ténik, az elsõ három he-
lyezett értékes nyere-
ményekben részesül
Az ILEX Kertészeti
Áruda 2000-ben alapí-
tott vándorserlege min-
den kategóriában egy
évre a nyertes birtoká-
ba kerül.

A versenyre való je-
lentkezés Adatlapon
nyújtható be, amelyek
2010. április 15-tõl vehe-
tõk át az ILEX Kertésze-
ti Árudában (Bakancsos
utca 7.), valamint a ke-
rületi mûvelõdési há-
zakban, illetve letölthe-
tõ weblapunkról
(www.ilex-kert.hu).

A jelentkezés beadá-
sának határideje: 2010.
június 05.

A jelentkezési lapot
zárt borítékban, kérjük

eljuttatni 1 példányban
a fent megadott helye-
ken elhelyezett „Szebb,
virágosabb XVII. kerü-
letért” jeligével ellátott
urnába, vagy e-mailen,
az ilex@t-online.hu
címre.

A versennyel kapcso-
latos információk az
ILEX Kertészeti Árudá-
ban kaphatók (Bakan-
csos utca 7. Tel.: 258-
3891)

Az értékelését a bíráló
bizottság június 15-30.
között folyamatosan
végzi

A díjazásra 2010. au-
gusztus 20-án 11 óra-
kor, ünnepi mûsor kere-
tén belül kerül sor.

Helye: Rákoskerti
Mûvelõdési Ház, (Rá-
koskert sugárút 66.)

A környezet tisztasá-
ga, szépítése érdekében
felkérünk minden ér-
deklõdõt, hogy jelent-
kezzen, elõre is köszön-
ve munkájukat.

Szebb, virágosabb Rákosmentéért
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 KILI TAMÁS

R ákosmente Önkor-
mányzata 2007 óta

minden évben annyi
fát ültet kerületszerte,
ahány évet írunk.
Ehhez idén jelentõsen
hozzájárul a Baumax
Pesti úti áruháza. A Rá-
kosmente Kft. Széche-
nyi utcai telepén beis-
kolázott növényeket az
önkormányzat nevé-
ben április 14-én Rózsa-
hegyi Péter önkormány-
zati képviselõ és Szalai
Eszter környezetvédel-
mi csoportvezetõ vette
át Blaubacher Balázstól
és Varga Judittól, a
Baumax képviselõitõl.

Blaubacher Balázs el-
mondta, hogy az áru-
ház terjeszkedni szeret-
ne, mintegy négyezer

négyzetméterrel kíván-
ják bõvíteni a jelenlegi
épületet, amellyel kö-
rülbelül húsz új munka-
helyet is teremtenek
Rákosmentén. A beru-
házással kapcsolatos

tárgyalások során sze-
reztek tudomást az ön-
kormányzat környezet-
védelmi programjában
is rögzített vállalásáról,
ezért úgy döntöttek,
hogy a további jó vi-

szony ápolása érdeké-
ben ebben az évben
1510 darab cserjét és 500
darab fát ajánlanak fel
ültetésre. 

Rózsahegyi Péter
örömmel üdvözölte a

Baumax ajándékát, és
kiemelte, hogy a krisz-
tustövis, a díszalma, és
a mezei juharfák, vala-
mint a borbolya, a tûz-
tövis és a kora tavasszal
virágzó aranyvesszõ
cserjék fajtái jól illesz-
kednek a korábban elül-
tetett növényekhez. A
Környezetvédelmi Bi-
zottság elnöke ezúton
hívta fel magánszemé-
lyek, intézmények fi-
gyelmét arra a lehetõ-
ségre, hogy akik szíve-
sen ültetnének, gondoz-
nának cserjéket, fákat a
környezetükben lévõ
közterületeken, a növé-
nyeket ingyenesen elvi-
hetik. Jelentkezni lehet a
k o r n y e z e t @ r a k o s -
mente.hu email címen,
vagy a 253-3410-es tele-
fonszámon.

Ajándék növények a Baumaxtól

I. Rákosmenti Ebkavalkád 

Az önkormányzat
Oktatási, Mûvelõ-

dési és Sport Irodája,
valamint MEOE Rákos-
menti Kutyakiképzõ Is-
kola május 15. 10.00-
16.30 rendezi meg az I.
Rákosmenti Ebkavalká-
dot a MEOE Rákosmen-
ti Kutyakiképzõ Iskolá-
ban (Czeglédi Mihály
utca 17.). A rendezvény
fõvédnöke Riz Levente
polgármester.

A rendezvény célja a
kulturált, korszerû eb-
tartás és a kerületi Eb-
rendelet megismerteté-
se, népszerûsítése; a ku-
tyabarátok számára új
ismerkedési fórum lét-
rehozása, tapasztalat-
csere. A rendezvény
ideje alatt állatorvosi
ügyelet és szaktanács-
adás, hasznos kiegészí-

tõk és állateledel vásár,
kutyaápolási praktikák. 

A rendezvény ideje
alatt üzemelnek az isko-
la területén: Pályaven-
déglõ, Végvári Cukrá-
szat, András Józsefné

kürtõskalács, Pelle-Mol-
nár Kézmûves Bobon,
Kalandpark Kft., ACA-
NA Magyarország Kft.,
Ovcsek Róbert - ásvány-
börze, Lender József ka-
lap- és sapkakészítõ. 

I. RÁKOSMENTI EBKAVALKÁD PROGRAMJA
10.15-10.30 Megnyitó - Rózsahegyi Péter képviselõ,
Rákosmente Önkormányzatának Környezetvédelmi
Bizottságának elnöke
10.30-11.00 Rákosmenti Kutyakiképzõ Iskola agility
(kutya ügyességi) bemutatója
11.00-11.30 Fajtabemutató: Nemzeti kincsünk a ku-
vasz - Pischoff Ferenc közremûködésével
A kerületi iskolák tanulói számára kiírt rajzpályázat
eredmény hirdetése
Tombola húzás
12.30-13.00 Kutyás fogathajtás-canicross (kutyás
terepfutás) - bikejöring (kutyás terepkerékpározás) -
Böjtösiné Tompay Eörsi
13.00-13.40 Vakvezetõ kutyák bemutatója - Vastele-
ki Péter kuratórium elnöke
13.40-13.55 Fajtabemutató: Kalamona Kennel -
Berger de Brie/Berger des Pyrénées, Kis Pireneusi
(Jovanovity Klára - István)
14.00-16.00 Rákosmenti Kutyakiképzõ Iskola bemu-
tatója (fegyelmezõ, õrzõ-védõ munka)
Tombola húzás
16.00-16.30 Pannon Kutyás Kutató- Mentõ Csapat.

A FÖLD NAPJA RÁKOSLIGETEN 
április 24-én, szombaton 

9 órától Sportpálya-takarítás a rákosligeti cserké-
szek szervezésében
14 órától Faültetés a Ferihegyi úton és a Hõsök terén
A Mûvelõdési Ház udvarán:
14 órától Aszfaltrajzverseny, kvízjátékok - gyermek-
programok
15 óra Kézmûves-foglalkozás: fûfejkészítés - gyer-
mek- és családi program
Elõadás a komposztálásról és a biokertészet alapjai-
ról - felnõtt program 
A Maros Moziban: 16 óra Aszfaltrajzverseny és kvíz-
játék eredményhirdetése, majd Luc Besson: Home -
filmvetítés 
A Csekovszky Mûvelõdési Ház és a Rákosligeti Pol-
gári Kör szeretettel vár minden érdeklõdõt!

Az elsõ Föld napját Denis Hayes amerikai egyete-
mista kezdeményezésére tartották 1970. április 22-
én. Az eseményen 25 millió amerikai emelte fel sza-
vát a természetért. A jeles nap fontos változásokat
hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek a
levegõ és a víz védelmére. Új környezetvédõ szerve-
zetek alakultak és tudatosan több millió ember tért
át ökológiailag fenntarthatóbb, kisebb fogyasztású
életvitelre. Hazánkban 1990 óta egyre többen csat-
lakoznak a jeles nap ünnepéhez. Fát ültetnek, rajz-
pályázatot, környezeti vetélkedõt, patak- és faluta-
karítást szerveznek. Helyi igény szerint, a lakók
kezdeményezésre szervezõdnek a programok.
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Budapest Fõváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzatának

Környezetvédelmi Bizottsága „Rajzold le a
kedvenc kutyádat!” címmel rajzpályázatot

hirdet.
A pályázatra bármely XVII. kerületi általános
iskola 1-8. osztályos tanulója jelentkezhet.

Határidõ: az elkészült rajzokat 2010. április 26-
án 8 és 18 óra között, április 27-én, 28-án és
29-én 8 és 16 óra között lehet személyesen
leadni az önkormányzat Bakancsos utcai
Sporttelepén a Mûvelõdési és Sport Csoport
munkatársai részére.
Pályázati feltételek:
Méret: A/4-es rajzlap
Technika: szabadon választott
Kizárólag egy darab, saját készítésû rajzzal
lehet pályázni!
A rajz hátoldalán szerepeljen a pályázó neve,
osztálya, iskolája, elérhetõségei.
Kategóriák: 4 kategória: 1-2. osztályosok, 3-4.

osztályosok, 5-6. osztályosok, 7-8 osztályosok
Eredményhirdetésre a 2010. május 15-én
megrendezésre kerülõ I. Rákosmenti
Ebkavalkád rendezvény keretein belül kerül
sor. 
Helyszín: a MEOE Rákosmenti Kutyakiképzõ
Iskolája, 1171 Budapest, Czeglédi Mihály u.
17.
Érdeklõdni a pályázattal kapcsolatban a
Mûvelõdési és Sport Csoport munkatársainál
lehet a következõ telefonszámokon: 256-1493,
06-20-298-9478

A nyertesek értékes díjazásban részesülnek!

PÁLYÁZAT 

Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatá-
nak Szociális és Lakásügyi Bizottsága, Ifjúsági és Sport Bi-
zottsága, valamint Oktatási és Kulturális Bizottsága pályázatot
hirdet 

„Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása”
címmel.

A pályázat célja: 5–18 éves gyermekek, valamint önálló ke-
resettel nem rendelkezõ 18–25 éves fiatalok nyári táborozta-
tásának támogatása hazánkban.
Pályázni olyan saját erõbõl szervezett - legalább 6 napos (5 éj)
- tábor programjával lehet, amelynek megvalósítása a résztve-
võk aktív cselekvõ tevékenységére épít, növeli a résztvevõk is-
mereteit, fejleszti gyakorlati érzéküket és a közösségben vég-
zett munka iránti készségüket. 
A támogatás szállás, utazás és a programok költségeinek
csökkentésére, valamint étkeztetésre továbbá a szociálisan
hátrányos helyzetû gyermekek által befizetett önrész csökken-
tésére fordítható. Az elbírálás fõ szempontja a táborok prog-
ramjának tartalmassága. 
A pályázaton nem támogathatók a napköziotthonos táborok, a
külföldre szervezett táborok, cserekapcsolatok, osztály- és ta-
nulmányi kirándulások. 

A pályázaton résztvevõk köre:
XVII. kerületi oktatási, nevelési intézmények;
a kerületben mûködõ más intézmények, társadalmi és egyhá-
zi szervezetek (csak a kerületben lakó gyermekek, fiatalok tá-
boroztatása tekintetében).
A pályázatot kizárólag a hiánytalanul kitöltött „Pályázati ûr-
lap”-on lehet benyújtani, melyet a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján (1173 Budapest, Pesti út 163.) lehet be-
szerezni, valamint letölthetõ a Polgármesteri Hivatal inter-
netes honlapjáról (www.rakosmente.hu). A szociálisan hátrá-
nyos helyzetû gyermekek esetén csatolni kell a szülõ (törvé-
nyes képviselõ) arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a család
szociális helyzetének Önkormányzat felé történõ közléséhez
hozzájárul. 
A hiányzó adatok pótlására utólag nincs lehetõség!
A pályázat elbírálásánál elõnyt élveznek azok a pályázatok,
amelyekben a pályázó szervezet nyilatkozatban vállalja, hogy

a támogatás összegét a szociálisan hátrányos helyzetû gyere-
kek után befizetendõ önrész csökkentésére fordítja.
Jelen pályázat keretében hátrányos helyzetûnek kell tekinteni
azt a gyermeket, akire nézve rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatást állapítottak meg, és a pályázathoz az errõl szóló ha-
tározat fénymásolatát csatolták.
A pályázatokat a Szociális és Lakásügyi Bizottság, az Ifjúsági
és Sport Bizottság, valamint az Oktatási és Kulturális Bizott-
ság bírálja el. A nyerteseket a bizottságok levélben értesítik.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amelyik a 2009.
évben a Szociális és Lakásügyi Bizottság, az Ifjúsági és Sport
Bizottság, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság által
ugyanezen tárgyban kiírt pályázat keretében nyert támogatás-
ról a megadott határidõben nem számolt el.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Polgármesteri Hivatal
Oktatási, Mûvelõdési és Sport Iroda Mûvelõdési és Sport Cso-
portjának ügyintézõje, B. Nagy Attila ad felvilágosítást a
256-1683 telefonszámon vagy személyesen a 1173 Budapest,
Bakancsos u. 3. szám alatt.
A pályázatokat „Gyermek- és ifjúsági táboroztatási pályázat”
megjelöléssel postai úton legkésõbb 2010. május 7-i postai
bélyegzõvel ellátva a Polgármesteri Hivatal Képviselõ-testüle-
ti Irodájára (1173 Budapest, Pesti út 165.) vagy személyesen
legkésõbb 2010. május 7-én 12 óráig a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodájára (1173 Budapest, Pesti út 163.) kell
eljuttatni.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 15.

Az összeg felhasználásáról a pénz felvételétõl számított 30 na-
pon belül a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáján szám-
lákkal kell elszámolni. Az a pályázó, amelyik az elszámolást
nem a megadott határidõben és módon nyújtja be, a 2011. év-
ben nem részesülhet pályázati támogatásban, és a 2010-ben
felvett pályázati támogatást köteles egy összegben visszafi-
zetni.

Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente 
Önkormányzatának

Szociális és Lakásügyi Bizottsága
Ifjúsági és Sport Bizottsága

Oktatási és Kulturális Bizottsága

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
arra törekszik, hogy a környezetvédelmi feladatok támogatá-
sára – a lehetõségekhez képest – vissza nem térítendõ anyagi
támogatást adjon. Ezért a képviselõ-testület az önkormányzat
2010. évi költségvetésében erre a célra 500.000 Ft-ot biztosí-
tott, amelynek felhasználására pályázat útján a Környezetvé-
delmi Bizottságot hatalmazta fel.

A bizottság várja azok pályázatát, akik Budapest Fõváros XVII.
kerületében a környezetvédelmi feladatok megoldásában részt
kívánnak venni.

1./ A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá-
ján kell benyújtani 2010. május 31-én 18 óráig zárt borítékban
vagy postai úton legkésõbb 2010. május 31-i postabélyegzõ-
vel ellátott borítékban az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda Környezetvédelmi Csoport (1173 Bu-
dapest, Pesti út 165.). A borítékon minden esetben fel kell tün-
tetni: „Környezetvédelmi feladatok támogatása 2010.”

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 a pályázó neve, címe, valamint a pályázaton nyert összeg
kifizetésének módja (pénztári kifizetés esetén az összeg fel-
vevõjének neve, címe, átutalás esetén a pénzintézet neve és
a számlaszám),

 az elvégezni kívánt munka leírása, meghatározása és teljes
költségének megjelölése (költségvetés csatolása),

 a megpályázott pénz összege, felhasználásának tervezett
módja és határideje,

 amennyiben az elvégzendõ munka csak építési vagy ható-
sági engedéllyel végezhetõ el, az engedély másolata.

A pályázatokat a bizottság 2010. június 30-ig bírálja el, s
errõl 2010. július 30-ig értesítést kap valamennyi pályázó. 

A pályázaton nyert összegnek a pályázati feltételeknek megfe-
lelõ felhasználásáról a felhasználást követõen, de legkésõbb
2011. január 31-ig el kell számolni. Ha a pályázat nyertesével
a támogató támogatási szerzõdést köt, és az elnyert támoga-
tást a pályázó bankszámlájára utalja, az elszámolás a támoga-

tott nevére szóló számlák másolataival történik. A számlamá-
solatokon fel kell tüntetni, hogy az az „eredetivel megegyezik,
hiteles másolat”. Ha a támogatás kifizetése a Polgármesteri
Hivatal pénztárában történik utólagos elszámolási kötelezett-
ség mellett, úgy a számlákat a Polgármesteri Hivatal nevére
kell kiállítani.

A számlák másolatait és a beszámolót a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodájára kell eljuttatni 2011. január 31-ig
zárt borítékban vagy postai úton legkésõbb 2011. január 31-i
postabélyegzõvel ellátott borítékban az alábbi címre: Polgár-
mesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Környezetvédelmi
Csoport (1173 Budapest, Pesti út 165.). A borítékon minden
esetben fel kell tüntetni: „Környezetvédelmi feladatok támoga-
tása 2010.”

2./ A pályázati támogatás segítségével megvalósult tevékeny-
ség, rendezvény, stb. során utalni kell arra, hogy azt Budapest
Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Kör-
nyezetvédelmi Bizottsága támogatta. 

3./a 20.000.- Ft feletti értékû eszköz vásárlása esetén a pályá-
zónak kötelezettséget kell vállalnia, hogy megszûnése, felosz-
lása, stb. esetén - az amortizációs idõn belül - az eszköz az
önkormányzat tulajdonába kerül.

3./b A pályázati összegek átvételekor valamennyi pályázónak
nyilatkozatot kell aláírnia, mely szerint a pályázó tudomásul
veszi és vállalja a 2. és 3./a pontban megfogalmazottak telje-
sítését, valamint arról, hogy tudomásul veszi, hogy a támoga-
tás összegével 2011. január 31-ig köteles elszámolni.
Amennyiben a támogatott beszámolási és elszámolási kötele-
zettségének a megadott határidõben és módon nem tesz ele-
get, a Környezetvédelmi Bizottságtól a következõ két naptári
évben támogatásban nem részesülhet, és amennyiben a tá-
mogatási cél megvalósítására a pályázó nem fordított anyagi
eszközöket a támogatás összegébõl, úgy köteles a támogatás
teljes összegét visszafizetni.

Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente 
Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tisztelt Rákosmenti Polgárok!
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 59. §-a, vala-
mint a fertõzõ betegségek és járványok megelõzése érdekében
szükséges intézkedésekrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
19. §-ában foglaltak alapján az Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete Bu-
dapest egész területén kötelezõ tüdõszûrõ vizsgálat elvégzését
rendelte el, amely a XVII. kerületben bejelentett lakcímmel (lakó-
hellyel, tartózkodási hellyel) rendelkezõ 30 év feletti lakosságot is
érinti.
A szûrõvizsgálaton nem kell részt venni azoknak a személyeknek, akik
egy éven belül ilyen vizsgálaton részt vettek, illetõleg azoknak, akik tü-
dõgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

A tüdõszûrõ vizsgálat helye: Tüdõszûrõ Állomás (1173 Budapest,
Egészségház u. 40. telefonszám: 257-4429).

A Tüdõszûrõ Állomás nyitvatartási ideje:
Hétfõtõl Csütörtökig 8.00–19.00-ig 
Pénteken: 7.00–13.00-ig 

A kötelezõ vizsgálaton 2010. június 30-ig kell megjelenni. 
A személyi és társadalombiztosítási igazolványát kérjük vigye magával. 
Azt is jelezni kívánom, hogy amennyiben a kerületi ÁNTSZ szerint a
tüdõszûrés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezett sze-
mélyre bírság szabható ki. 
Köszönöm a kötelezõ szûrõvizsgálat zavartalan lebonyolításához szük-
séges együttmûködésüket!

dr. Rúzsa Ágnes  
jegyzõ

FELHÍVÁS



HírhozóOOOO KK TT AA TT ÁÁ SS14

Az érszûkület kezelésének lehetõsége
A Magyar Hyperto-

nia Társaság által
indított Ereink Védel-
mében (ÉRV) program
elsõ vizsgálati eredmé-
nyei egyértelmûen
megmutatják, hogy a
perifériás érbetegség,
közismert nevén az ér-
szûkület, a súlyos szív-
infarktus vagy szélütés
elõrejelzõje. A periféri-
ás érbetegség során a
szûkület leginkább az
alsó végtag verõerei-
ben lép fel, felismerését
nagyban nehezíti, hogy
sokáig nem okoz tüne-
teket. A hosszú tünet-
mentes idõszak miatt
elõfordulása 50 éves
kor felett jelentõsen
megnõ. Bevezetésre ke-
rült az ország minden
megyeszékhelyén, Bu-
dapest 4 kerületében, a
XI., XIV., XVII. és
XXIII.-ban is egy új, ha-
tékony eljárás az érszû-
kület kezelésében, ne-

vezetesen a Nashwan-
ParasoundPlus talál-
mány, mellyel fájda-
lommentesen kezelhe-
tõk a páciensek. Az ér-
szûkületet kezelõ ké-
szülék feltalálója a se-
bész orvos, dr. Khaled
Nashwan, aki több mint
25 nívós nemzetközi

díjat nyert el találmá-
nyával. Az esetenként
félórás kezelések töb-
bek közt a mellékerek
keringésképzésére ser-
kentik a szervezetet.
Az ennek köszönhetõ-
en kialakuló érpályák
átveszik a beszûkült
fõér funkcióját. Egyben

javul az érfalak táp-
anyag felvétele, azaz
visszanyerik rugalmas-
ságukat. Figyelmeztetõ
jelek lehetnek, ha nyu-
galomban vagy terhe-
lésre mással nem ma-
gyarázható végtagi fáj-
dalom jelentkezik, ha
olyan tünetek jelent-

keznek, mint pl. a já-
rástávolság csökkené-
se, sápadt-hideg vég-
tag, a végtag(ok) zsib-
badtsága, férfiaknál
szexuális zavarok, fej-
fájás, fülzúgás, szédü-
lés és fáradékonyság.
Az érszûkület kialaku-
lásában kockázati té-
nyezõt jelent a dohány-
zás, a cukorbetegség, a
magas vérzsír- és ko-
leszterinszint, a magas
vérnyomás és a családi
halmozódás (örökle-
tes). Emellett szerepet
játszik még az idõs
életkor, az elhízás, a
mozgásszegény élet-
mód és a stressz. A ke-
zelõcentrumok minden
önkéntes egészség-
pénztárral szerzõdés-
ben állnak. További fel-
világosítás: www.med-
hungary.com vagy 06-
70-210-1513, 06-30-265-
9360, 06-20-327-6835,
06-72-551-714. 

Fontos a betegség idõben történõ felfedezése

Bronzos színjátszó csoport
A z Országos Weö-

res Sándor Gyer-
mekszínjátszó Találko-
zót idén 19. alkalom-
mal rendezték meg a II.
kerületi Marczibányi
téri Mûvelõdési Köz-
pontban.

A Diadal Úti Általá-
nos Iskola Diadalos
Csiribirik nevû színját-
szó csoportja már ne-
gyedik alkalommal
vett részt a rendezvé-
nyen. Idén a diákcso-
port bronz minõsítést
tehetett a tarsolyába,
amelyben így már hét
bronz, egy ezüst és egy
arany minõsítés moso-
lyog a színjátszókra. A
2. c osztályok gyerekek
Lázár Ervin Szökevény
szeplõk címû meséjét
adták elõ. Vezetõtaná-
raik Erbits Ágnes és
Tóthné Szabados Valéria
volt.

A zsûri, Körömi Gá-
bor rendezõ-drámape-
dagódus és Tóth Zsu-
zsanna színházpeda-
gógus külön kiemelte
a gyerekek szép be-
szédét és a darab igé-
nyes kivitelezését. Vé-

l e m é n y e z é s ü k b e n
igen sok pozitív gon-
dolat hangzott el,
amely arra ösztönzi a
felkészítõ tanárokat,
hogy jövõre is jelent-
kezzenek e jeles ese-
ményre.

A diákok producióját
az érdeklõdõk megte-
kinthetik az iskola
weblapjának videó-
n a p l ó j á b a n
(http://www.youtube.
com/user/Diadal17).

Forrás: www.diadal.hu

TANÁR-TANÁR
TALÁLKOZÓ
A SUGÁR
SULIBAN

A Szabadság Sugárúti
Általános Iskola 

- ismertebb nevén 
SUGÁR SULI

- fennállásának 100.
évfordulója alkalmából
tanár-tanár találkozót

szervez 
április 28. 16 órától,
amelyre minden volt

pedagógust szeretettel
vár a 100. év 

nevelõtestülete. 

Elõzetes egyeztetés 
a titkárságon 
telefon: 06-1-258-2751
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Fehér Galamb Népzenei Verseny
Mindenki kiválóan teljesített a Bartók Zeneházban

 KILI TAMÁS

A Rákoshegyi Bar-
tók Zeneház Köz-

alapítvány 7.-8. évfo-
lyamos diákok részére
meghirdetett Fehér Ga-
lamb Népzenei Verse-
nyének kerületi döntõ-
jébõl a zsûri döntése
nyomán mindenki to-
vábbjutott és részt ve-
het a harmadik regio-
nális megmérettetésen.
A népi hagyomány-
ápolás, hagyományte-
remtés céljával indított
versenysorozat elsõ ál-
lomásán, a Bartók Ze-
neházban március 29-
én megtartott kerületi
vetélkedõn a Balassi
Bálint Nyolcévfolya-
mos Gimnázium, a
Czimra Gyula Általá-
nos Iskola, és a Gregor
József Általános Iskola
tizennégy tanulója éne-
kelt szóló és a capella
kategóriában, hang-
szerkíséret nélkül.

A felkészítõ tanárok -
Dávid Krisztina, Fanóné
Barsi Edit, Linkéné Gácsi

Éva és Majzik Anna - kí-
séretében érkezõ ver-
senyzõket Bokor Jutta,
az alapítvány kuratóri-
umi elnöke köszöntöt-
te. 

A zsûrielnök tisztét
Navratil Andrea népdal-
énekes, egy sor hazai
és külföldi autentikus
népi együttes rendsze-
res meghívott elõadója
vállalta, aki a moldvai
csángó népzenét játszó
Zurgó együttessel el-
nyerte a Bartók-emlék-
díjat, illetve a Magyar
Mûvészetért Díjat. A
zsûriben helyet foglalt

továbbá kerületünk két
elismert zenei szakem-
bere, Bartal Lajos, a Ba-
lassi Bálint Nyolcév-
folyamos Gimnázium
igazgatóhelyettese, az
iskola vegyeskarának
karnagya és Szabó Ist-
ván karnagy, a Bartók
Béla Zeneiskola igaz-
gatóhelyettese.

Az egyedülálló
hanggal megáldott
zsûrielnök bemelegí-
tésképpen egy szívet
melengetõ, a Sok esõ-
be, sok sárba, virágom,
virágom kezdetû
moldvai csángó szerel-

mes éneket tanította
meg a gyerekekkel,
akik nem csak egy szép
dallal lettek gazdagab-
bak, hanem a verseny
elõtti beéneklést is le-
tudhatták egyben.

A zsûri értékelésé-
ben Navratil Andrea
hangsúlyozta, az a sze-
rencsénk, hogy volt
egy Bartók Bélánk, Ko-
dály Zoltánunk, akik
rengeteg felvételt gyûj-
töttek, amelyek a Zene-
tudományi Intézet in-
ternetes honlapján is
elérhetõk. 

A versenyzõknek azt
tanácsolta, hogy lehe-
tõleg minél több erede-
ti hangfelvételt hall-
gassanak felkészülésük
során, mert ennél már
csak a mosolygás fon-
tosabb, ami emeli a
produkciót. Ha kottá-
ból tanulunk, azzal az
a baj - és ezt már Bar-
tók is említette -, hogy
igazából nem lehet leje-
gyezni a népzenét. A
kotta csak egy támpon-
tot ad, a zene finomsá-

gait nem tartalmazhat-
ja. Öt nagy dialektus
van, azon belül is van-
nak régiók, mindegyik-
nek megvan a saját
nyelvezete, és az mind-
mind más nyelv, amit
csak úgy lehet megta-
nulni, ha hallgatjuk,
vagy a dal szülõhazájá-
ban élünk. 

A dalválasztások jól
illeszkedtek a karakte-
rekhez, egyedül a
záróhangokkal voltak
problémák, de ezek kis
odafigyeléssel kiküsz-
öbölhetõk. 

Navratil Andrea vé-
gül elmondta, hogy
mindenki kiválóan tel-
jesített, közülük két
versenyzõt érdemesí-
tett kiemelésre a zsûri:
a gregoros Szegedi Ákos
gyönyörûen tartotta a
záróhangot, Fanó Fru-
zsina, a Czimra Gyula
iskola tanulója pedig a
kezdeti bizonytalansá-
got követõen egy na-
gyon szépen megfor-
mált és átélt kalotasze-
gi csokrot adott elõ.

Országos siker a kórusversenyen
Arany minõsítést szerzett a Gregor József Általános Iskola Jubiláte Nagykórusa

 MUNKATÁRSUNKTÓL

A Magyar Kórusok
és Zenekarok Szö-

vetsége - KÓTA Ifjúsá-
gi és Zenepedagógiai
Szakbizottsága ebben
az évben is megren-
dezte Éneklõ Ifjúság
hangversenyeit, ame-
lyen a Gregor József
Általános Iskola is kép-
viseltette magát.

A KÓTA 1934 óta
szervezi az Éneklõ Ifjú-
ság hangversenyeket, s
így még nagyobb büsz-
keség számunkra,
hogy a kórus arany mi-
nõsítést szerzett.

A neves rendezvé-
nyen 18 kórus indult. A
minõsítés szempontjai
között mindenekelõtt
legfontosabb maga az
éneklés volt. Ezen kí-
vül a zsûri értékelte a
precíz ritmust, a jó
tempót, a harmóniai
egységet. A minõsítés
fontos szempontja volt
a változatosság, hogy a
kórusok tanúságot te-
gyenek sokoldalúsá-
gukról. Az esztétikus
megjelenés, fegyelme-
zett magatartás, az át-
élt éneklés úgyszintén
az értékelés részét ké-
pezte.

Az Arany Diploma
minõsítést elnyert kó-
rusok részt vehetnek a
Kodály Zoltán Magyar

Kórusversenyen, ame-
lyen a Jubilate Nagykó-
rus korábban is kiváló
eredménnyel szerepelt

- bronz minõsítést szer-
zett.

A kórus sokat kö-
szönhet ifjú karnagyá-
nak, Dávid Krisztinának,
aki szintén elismerõ ok-
levéllel büszkélkedhet,
karnagyi különdíjjal ju-
talmazták magas szín-
vonalú munkáját. A fel-
készülés során nélkü-
lözhetetlen volt Gordos
Anna néptánctanár se-
gítsége.

Az Éneklõ Ifjúság
versenyen szerzett
arany diploma méltó
folytatása a kórus tör-
ténetében eddig szer-
zett elismeréseknek.

Aranykút együttes
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 MUNKATÁRSUNKTÓL

A Jókai Mór Általá-
nos Iskola immár

negyedik alkalommal
rendezi meg a kerület-
ben élõ vagy tanuló 6-
18 éves korosztály szá-
mára a Ki mit tud?-ot,
május 4-én 15 órától a
Vigyázó Sándor Mûve-
lõdési Házban. A kate-
góriák változatlanok:
ének, vers, próza,
sport, tánc és egyéb,

amibe minden belefér:
a kígyóbûvöléstõl a
pantomimen át a paró-
diáig. A zsûriben is-
mert személyiségek
foglalnak majd helyet,
akik a különbözõ ver-
senykategóriák kiváló
képviselõi.

A Jókai Mór Általá-
nos Iskola (Szánthó Gé-
za utca 60.) a kerület is-
koláihoz eljuttatta a ne-
vezési lapot és felhívást,
amelyben minden in-

formáció benne van a
versenyre vonatkozóan,
de várják a fenti címen
azoknak a - magukat
megmérettetni vágyó -
fiataloknak a jelentkezé-
sét is, akik nem a kerü-
letben járnak iskolába -
valamint minden ked-
ves érdeklõdõt a közön-
ség soraiba, akik kíván-
csiak arra, hogy milyen
tehetséges gyerekek él-
nek kerületünkben. A
belépés díjtalan.

 MUNKATÁRSUNKTÓL

M árcius 18-án 11
iskola 22 tanuló-

ja a Szabadság Sugár-
úti Általános Iskolában
mérte össze tudását az
alsós helyesíró verse-
nyen, amit az önkor-
mányzat Oktatási, Mû-
velõdési és Sport Iroda
Oktatási Csoportja hir-
dette meg 4. osztályos
diákok számára.

A tanulóknak rövid

szöveget kellett másol-
niuk, majd diktálás után
tollbamondást írtak.

A verseny olyan szo-
ros volt, hogy az elsõ he-
lyért a fõvárosi verseny-
re való továbbjutásért
még egy helyesírási to-
tót is meg kellett, hogy
oldjon két versenyzõ.

A végeredmény: I.
Blankó Eszter (Gregor),
II. Orosz Angéla (La-
borcz), III. Sövér Bettina
(Kõrösi).

Kerületi Ki mit tud?
gyerekeknek a Vigyázóban

Alsós helyesíró
verseny

Mesesziget a Vigyázóban
A Gregor József Általános Iskola tanulóinak alkotásaiból nyílt kiállítás

 KILI TAMÁS

M esesziget címmel
a Gregor József

Általános Iskola tanuló-
inak legkiválóbb rajzai-
ból nyílt kiállítás a Vi-
gyázó Sándor Mûvelõ-
dési Ház Ballonyi galé-
riáján március 30-án. A
közel háromszáz akva-
rellt, ceruza és zsírkréta
rajzot bemutató rendez-
vény fõvédnöke Rózsa-
hegyi Péter önkormány-
zati képviselõ volt, a
tárlatot Riz Levente pol-
gármester nyitotta meg.
Közremûködött prózá-
val Bató Dorottya, akit
Jureczné Nagy Márta ké-
szített fel, valamint a 7.
z osztály kamarakórusa
Majzik Anna vezetésé-
vel.

A Mesesziget olyan
projektmunka eredmé-
nye, amely a képzõmû-
vészeti órákat össz-
hangba hozta az iroda-
lommal, a mesékkel, a
mondákkal, a mitológi-
ával, és amely a diákok
képzeletét mozgósítot-
ta és ösztönözte õket al-
kotásra, fantáziavilá-
guk képi kifejezésére.
A kiállítás leglátványo-
sabb alkotásai azok a
nagyméretû zsírkréta-
rajzok, amelyek több-
nyire csoportmunka
során készültek az
együttalkotás jegyében.
A gyerekek fantáziája
nem ismer határokat:
munkáikban megeleve-
nednek a jól ismert me-
sehõsök, a hétfejû sár-
kány, a gonosz boszor-

ka, a vasorrú bába és a
táltos paripa.

Riz Levente a forma-
ságokat mellõzve, sze-
mélyes élményeibõl
merítve a mese fontos-
ságáról beszélt, mint
gyakorló édesapa. A
mese a gyermek érzés-
világát, fantáziáját gaz-
dagítja, a tvbõl kapott
elõregyártott képek erre
nem képesek. A mese
önálló képalkotásra sar-
kallja a gyerekeket,
amely érzelmi, lelki,
szellemi adottságaikat
erõsíti. A mûvészetek
által több, és jobb embe-
rek lehetünk - hangsú-
lyozta a polgármester.
A Gregor József Általá-
nos Iskolában - ahogy a
kiállítás képei is igazol-

ják -, kiváló mûvészeti
mûhely mûködik. A
mûvészetoktatásért
most és a jövõben is sze-
retnék mindent meg-
tenni úgy is mint szülõ,
úgy is mint polgármes-
ter még akkor is, „ha
meg kell küzdeni idõn-
ként a hétfejû sárkány-
nyal” - fejezte be meg-
nyitóbeszédét Riz Le-
vente.

A kiállítás az iskola
rajztanárainak dicsérete
és elismerése is egyben.
Rabie Nóra, Szeifner Ju-
dit, Szeifner Katalin, Bene
Lászlóné és Tarnainé Pap
Judit áldozatos munká-
ját az iskola igazgatója,
Bella Tibor köszönte
meg, majd a jeles nap
emlékére az iskola aján-

dékaként egy-egy grafi-
kát nyújtott át Riz Le-
ventének és Rózsahegyi
Péternek. A tanárnõk a
Hírhozónak kifejtették,
hogy a kiállító mûvész-
palánták teljesen átla-
gos gyerekek, nyolcvan
százalékuk még rajz-
szakkörre sem jár. A he-
ti egy rajzóra nagyon
kevés, ennek ellenére
úgy a kerületi, mind a
budapesti rajzversenye-
ken kiváló eredménye-
ket érnek el a gregoros
diákok. Az volt a cél -
tették hozzá, hogy mi-
nél többen bemutatkoz-

hassanak, ezért min-
denki csak egy alkotás-
sal szerepelhetett a tár-
laton. 

Gál Bianka 4. a osztályos tanuló rajza

Demmer Dóra 4. z osztályos tanuló rajza

Hegyi Hanna 2. b osztályos
tanuló rajza
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Tavaszi nyereményesõ a Laborczban
Kiemelkedõen teljesítettek a diákok a tanulmányi versenyeken

 MUNKATÁRSUNKTÓL

Remek formába len-
dültek a Laborcz

Ferenc Általános Iskola
diákjai is, és úgy tûnik,
lelkesedésük töretlen. A
sikersorozat a XVIII.
Országos Kaán Károly
Természet- és Környe-
zetismereti Verseny ke-
rületi fordulóján kezdõ-
dött. A vetélkedõ fel-
adatai a tehetség, az el-
kötelezettség bizonyítá-
sának nagyszerû fóru-
mai voltak. A 6. osztá-
lyosok versenyén I. he-
lyezést ért el Németh
Fanni, a II. helyen Hor-
váth Rita végzett. Mind-
ketten továbbjutottak a
fõvárosi fordulóba. 

Az 5. évfolyam tanu-
lói történelmi témában
jeleskedtek. Az ókori

Hellasz históriáját
nagy terjedelmû tan-
anyag segítségével dol-
gozták fel. Több hetes
munka után, az elméle-
ti tudás birtokában I.
helyre küzdötte magát
Albert Fanni, Nagy Bian-
ka megosztott II. helyet
kapott.

A 13-14 évesek kor-
osztályában Mádi Laura
7. osztályos tanuló
szerzett dicsõséget az
iskolának. A kerületi
versmondó versenyen
Szabó Lõrinc költemé-
nyét szavalta; elõadás-
módját a II. legjobbnak
értékelte a zsûri. 

Szoros versengésben
szintén II. helyen vég-
zett Orosz Angéla a 4.-
esek helyesíró verse-
nyén. Az alsó tagoza-
tos eredmények közül

kiemelkednek a XII. te-
rületi szorobánverseny
gyõztesei. Csaknem
300 induló gyerek kö-
zül az I. Németh Kristóf,
a II. Forgó Richárd 3.
osztályos tanuló lett.
Mindketten továbbju-
tottak az országos ver-
senyre. 

A mûvészeti tagozat
alkotói is kivették ré-
szüket a versengésbõl.
A Fõvárosi Komplex
Rajzversenyen 8-an in-
dultak, s valamennyien
bekerültek az elsõ 10
helyre. Az 1-2. évfolya-
mon Kósik Anna 2. osz-
tályos, a 3-4. évfolya-
mon Pataki Zsanett 4.
osztályos tanuló lett a
legeredményesebb.
Mindketten az elõkelõ
I. hely boldog tulajdo-
nosai.

Az egyéni versengé-
sek mellett a gyerekek
szép sikereket értek el a
csapatversenyekben is.

A floorball szerelme-
sei a dobogó mindhá-
rom fokára felállhat-
tak. A laborczos fiúk
arany-, a lányok ezüst-
, valamint bronzérme-
ket hoztak a kerületi
meccsekrõl. Illusztrá-
ciókészítõ versenyben
hasonló eredmények
születtek 5-6. és 7-8.
évfolyamon. A részt-
vevõ gyerekek közül
többen I., II., III. díjat
szereztek. 

A kerületi német
munkaközösség tabló-
versenyt hirdetett Né-
metország újjáegyesí-
tésének 20. évfordulója
alkalmából. A vizual-
itás próbáján, a lát-

ványtervezés izgalmas
feladatával magabizto-
san birkóztak meg a
kétfõs csapatok. Balogh
Blanka és Csajka Henri-
ett plakátja I. helyezést
ért el, Tukacs Edina és
Kobza Tímea munkája
III. lett.

Az elismerések sora
az iskola hírnevét öreg-
bíti. Valamennyi ver-
seny kiemelt célja a te-
hetséggondozás volt.
Az érdeklõdés felkelté-
sén túl szélesítette a
gyerekek látásmódját,
ráirányította figyelmü-
ket a cselekvõ ismeret-
szerzésre. A kötelezõt
meghaladó tudás, az
önállóan és a felkészítõ
tanárral együtt végzett
munka sajátos útrava-
lót adott a benevezõ di-
ákoknak.

Továbbra is szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat.
Nyitva tartás: H-P 8-20-ig, Szo 8-14-ig

Telefon: 257-3871
1173 Bp. Pesti út 170/a
Ügyelet heti váltásban.

A Fõtér átalakítása a 
SZENTKERESZT PATIKA
mûködését NEM érinti.
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 SZAKÁCS ZSUZSA

A hivatalos adatok
alapján, magam is

meglepõdöm, hogy
Szabó Vilmos az idén
tölti be hetvenedik
életévét. Õ nem az a
Vili bácsi típus, õ ma is
Vilmos. Aki belép a
Bartók-házba vele ta-
lálkozik elõször, ott ül
megszokott helyén a
bejáratnál, jegyet, CD-t
árul, útba igazít, azon-
nal mondja, ha változik
a program, vagyis min-
dent tud, ami a házban
történik. Ha lecsende-
sedik a nézõtér, fellép a
színpadra – már nem
zenészként –, és mesél-
ni kezd. Mindig van
egy remek története,
akár a fellépõ zenész-
társakról vagy az elõa-
dott darabról.

Beszélgetésünk so-
rán hamar kiderül,
nem véletlen a zenei
pálya, édesapja a gánti
bányász fúvószenekar
karnagyaként már kis-
fiú korában megszeret-

tette vele a muzsiká-
lást, majd mûvész-ta-
nári diplomát szerzett
a Budapesti Liszt Fe-
renc Zeneakadémián.
A kõszegi állami zene-
iskolában fúvós-ütõs
tanárként kezdett el ta-
nítani, de nem sokáig,
mert az idõ tájt alakult
a Magyar Rádió Szim-
fonikus Zenekara,
amelynek negyven
éven keresztül szólam-
vezetõ tubása volt. Ar-
ra a kérdésemre, hogy
miért ment el nyugdíj-
ba, egyszerû magyará-
zatot kapok.

– A fúvósnak komoly
fizikai erõnléttel, ru-
galmas izomzattal kell
rendelkeznie. Ha ez el-
múlik, már nem tud
kellõ erõvel fújni. Ak-
kor nincs mit tenni, ab-
ba kell hagyni a zené-
lést – adja meg az ész-
szerû magyarázatot
kérdésemre. Semmi ke-
serûséget nem fedezek
fel Szabó Vilmos sza-
vaiban, ami talán an-
nak is köszönhetõ,

hogy a három éve tartó
nyugdíjas korszakban
talán egy percre sem
szakadt el a zene vilá-
gától, majd elmeséli,
hogy a tuba feladata a
szimfonikus zenekar-
okban a rézfúvós basz-
szus hang biztosítása,
mivel ennek a hang-
szernek van (a rézfú-
vósok között) a legmé-
lyebb hangja.

– Több kollégával ta-
lálkozom most, mint
amikor aktívan zenél-
tem. Egyáltalán nem
estem ki a zenei folya-

matból. Ráadásul, itt a
zeneházban sokat hall-
hatom két kedvenc ze-
neszerzõmet, Bartók Bé-
lát és Gershwint. Arra a
kérdésemre, hogy hon-
nan az a magabiztos-
ság, ahogy felkonferál-
ja a mûsorszámokat,
kiderül, az elmúlt
negyven év alatt –
amíg a rádiósokkal jár-
ta a világot –, az õ tiszt-
je volt a zenekar bemu-
tatása, német, angol, il-
letve olasz nyelven.

Idõnként megcsalta a
rádiózenekart, hisz

több kamaraegyüttes-
nek volt párhuzamo-
san a tagja, a Modern
Rézfúvós Együttesben
- alapító tagként - húsz
évig zenélt, a Pro Brass
osztrák-magyar rézfú-
vós formációban pedig
huszonegy évig. A Ma-
gyar Harsona-Tuba
Szövetségben sokáig
elnökként, jelenleg pe-
dig alelnökként azon
dolgozik, hogy a világ
legjobb harsonásait, tu-
básait elhívja Magyar-
országra, akik mester-
kurzusokon, konferen-
ciákon tanítják a fiatal
magyar fúvósokat.

Búcsúzóul még egy-
szer gratulálok Szabó
Vilmosnak, aki bevall-
ja, nagyon örült a ki-
tüntetésnek, majdnem
annyira, mint, amikor
hat évvel ezelõtt az Év
Zenekari Tagja címet a
kollégái szavazatai
alapján neki ítéltek.
Megkér, hogy feltétlen
írjam meg, hogy ez a
sok kitüntetés, a negy-
ven év világzenélése
annak köszönhetõ,
hogy közben felesége,
Judit – aki selyemfestõ
iparmûvész – biztosí-
totta számára a nyu-
godt, családi hátteret,
amelyben felnõtt jazz-
dobos fia, Vilmos és leá-
nya, Ágnes, aki dalszö-
vegíró.

Kitüntették Szabó Vilmos tubást
A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét vehette át a zenész

Szabó Vilmos március 14-én a Szépmûvészeti
Múzeum barokk termében vette át a Magyar
Köztársaság Ezüst Érdemkeresztet, amit a Ma-
gyar Rádió Szimfonikus zenekarában eltöltött
negyven év szólamvezetõ tubásaként érdemelt
ki. A kitüntetés után egy héttel a rákoshegyi
Bartók Zeneházban beszélgetünk, ahol nyug-
díjba vonulása óta Bokor Jutta, a ház igazgató-
ja mellett tevékenykedik.

 KILI TAMÁS

A z a jó gyerekkon-
cert, ahol a szülõ

sem unatkozik - vallja
az Alma együttes, ami
eleve borítékolja a si-
kert, így aztán nem vé-
letlen, hogy telt házat
hozott a gyerekek, szü-
lõk körében méltán
népszerû formáció

március 28-i koncertje a
Vigyázóban.

Az egyedi stílusú,
etnoelemekkel fûszere-
zett akusztikus hang-
szeres zenét játszó
együttes végig improvi-
zálta a felhõtlen kikap-
csolódást nyújtó tmûá-
sort, a gyerekek nem
csak szereplõi, hanem
formálói is voltak a

programnak. Ez adta az
interaktív koncert sike-
rének kulcsát. A reper-
toár annyiban változott,
hogy a Gazdag Erzsi,
Kányádi Sándor, Romhá-
nyi József, Weöres Sándor
és Zelk Zoltán verseire
épülõ legnagyobb Al-
ma-slágerek mellett jó
néhány ritkábban hal-
lott dal is felcsendült.

Almamánia gyerekkoncert
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 SZAKÁCS ZSUZSA

A rákosligeti Cse-
kovszky Ház ápri-

lis 9-i, szokásos péntek
esti Rock Blues Club
koncertje elõtt fültanúja
voltam, amint a fiam
megpróbálta tizenhat
éves, sokáig külföldön
élõ lányának elmagya-
rázni, hogy az esti kon-
certen fellépõ Deák Bill
Gyula nem akárki, õ a
legfeketébb hangú fe-
hér énekes, õ a magyar
blueskirály. De nem
csak nekünk, magya-
roknak, hanem Chuck
Berrynek is ugyanez
volt a véleménye, miu-
tán 1986-ban együtt lé-
pett fel Billel a Buda-
pest Sportcsarnokban.

A fõbejáraton nem
tudtunk bemenni, az aj-
tó zárva és tábla hirdet-
te: Minden jegy elkelt.

Az udvar felõl közelí-
tettük meg a helyszínt,
ott már remekül lehe-
tett hallani a fiatal ze-
nészekbõl álló elõze-
nekart, a Next, akik
mindent megtettek
azért, hogy a rock sze-
relmesei remek hangu-
latban várják Deák Bill
Gyulát.

Dévényi Kata, a ház
vezetõje elmondta, a ki-
lencvenes évek elején
azzal a céllal indult a
Rock Klub, hogy a kör-
nyéken céltalanul csel-
lengõ fiatalokat felszip-
pantsa, összegyûjtse.
Ez maradéktalanul si-
került, és ma már az ak-
kori tizenévesek gyere-

keikkel együtt jönnek a
pénteki esti bulikra. Bill
most is pontosan érke-
zik, soha nem várakoz-
tatja meg rajongóit.
Ahogy átszerelik a
színpadot, máris meg-
jelenik, összeüti tenye-
rét a régi ismerõsökkel,
barátokkal, pacsizik az
elsõ sorban álló gyere-

kekkel, majd a nyakába
teszi kedvenc klubjá-
nak, a Fradinak a már
kissé megfakult zöld-
fehér törülközõjét és
kezdõdik a koncert.

Kezek a magasban,
Bill énekel, hangja le-
nyûgözi a közönséget,
a hatás óriási, a csoda
ismét beköltözött a fa-
lak közé, mint tizenöt
éve minden alkalom-
mal, ha eljött közénk.
Az utóbbi évek reme-
kül sikerült nótáival a
Hatvan csapás lemez-
rõl kezdõdik a buli,
nem kell sokat várni az
örökzöldekre sem,
mindenki Billel énekli
az Országút elõttem
hangszerek mögöttem
sorokat, a Rossz vért és
a Tetovált lányt. Remek
este volt, Deák Bill
Gyula most is a legjob-
bat mutatta magából.

Deák Bill Gyula koncertje Ligeten
Telt ház elõtt énekelt a magyar blueskirály

HIRDETÉSFELVÉTEL
A                         -BA

A HOME(center KÖZELÉBEN, PESTI ÚT 290.

 SZAKÁCS ZSUZSA

M árcius 30-án nyílt
Békés Géza ikon-

festõ kiállítása a Cse-
kovszky Árpád Mûve-
lõdési Házban, ahol
Dévényi Gáborné, a ház
vezetõje elmondta, a
mûvész – aki pár évvel
ezelõtt költözött Rá-
koscsaba-Újtelepre –
megkereste a közel-
múltban, hogy szíve-
sen köszöntené alkotá-
saival új lakóhelyét.

A tárlatmegnyitón
Hucskóné Kovács Mária
fotómûvész, a Kastár

elnök-fõtitkára mutatta
be a mûvészt, illetve al-
kotásait. Békés Géza
görög õsöktõl szárma-
zik, családjában több
száz éve szolgálnak ke-
leti papok, szerzetesek.
Tízéves korában már
kántorkodott, így az
ikonok látványa napjai-
nak természetes velejá-
rója volt. A Görög kato-
likus Hittudományi Fõ-
iskola diákjaként pap-
nak készült, végül más-
felé vitte az útja, de az
ikonok színes világa
mai napig vele maradt.
Az ikon általában tojás-

temperával készült,
vallásos tárgyú és val-
lásos tisztelettel övezett
táblakép, amely elsõ-
sorban a keleti keresz-
tény egyházakban

használatos. Tematiká-
jukat tekintve az iko-
nok legfõbb csoportjai
a Krisztus-ikonok, a
rendkívül nagy válto-
zatosságot mutató Má-

ria-ikonok, a tizenkét
fõünnepet ábrázoló
ikonok és a szentek
ikonjai.

Mosolygó Marcell gö-
rög katolikus paróchus
is eljött köszönteni régi
barátját, Békés Gézát,
aki élete során alázatos
lélekkel készíti ikonjait,
ami egyben elválaszt-
hatatlan az imától. 

A megnyitó után a
pódiumon a Bárdos
Lajos Általános Iskola
és Gimnázium Véndi-
ák Kamarakórusa kon-
certtel köszöntötte Bé-
kés Gézát és barátait.

Békés Géza ikonjaiból nyílt kiállítás
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 HORVÁTH TIBOR

A kampánycsend
unalmas óráit a

pesti polgárok magas-
kultúrával csaphatják
agyon, s ehhez remek
alkalmat kínált április
10-én a Gózon Gyula
Kamaraszínház, ahol
Szakonyi Károly legis-
mertebb darabját, az
adáshibát mutatták be
Szarka János rendezésé-
ben.

Az 1970-ben íródott
szatíra hõsei kispolgári
létben dagonyázó, be-
tegesen tévéfüggõ csa-
ládtagok, akik között a
szemkontaktus totális
hiánya uralkodik, hi-
szen mindannyiuk te-
kintete rátapad a kép-
ernyõre. Az Adáshiba

színpadán a tévé a leg-
fontosabb, holott fizi-
kai mivoltában nem
látja a nézõ: a képer-
nyõ maga a színpad-
nyílás, s miközben a
színészek eljátsszák a
tévénézést, mindvégig
a közönség mellé te-
kintenek. A tévé nem-
léte persze szimboli-
kus, hiszen a virtuális
valóságot tárja azok
elé, akiknek a saját, tar-
talmatlan életük élve-

zete nem adatik meg.
A készülék így nem-
csak a komédia tárgya,
hanem a szembesítés
eszköze is: dramatur-
giai szerepe arra kény-
szeríti a nézõt, hogy
magába tekintsen, hi-
szen a színpadi dialó-
gus neki szól. Ez min-

denképpen bravúr,
amelyet megtold a mû
stílusa is: a köznapi
társalgási konvenciók-
ból építkezõ dialógus,
amelyet mégsem ér-
zünk unalmasnak. 

A közönyös családfõ
(Bódog) szerepében
Szacsvay László nevé-
hez méltóan játszik.
Úgy papol a hagyo-
mánytiszteletrõl és a
mély érzelmek tovább-
vitelének szükségessé-
gérõl, hogy még a saját
fia korára sem emlék-
szik pontosan. A szü-
lõk a lefokozott lét
tömlöcében tengõdnek,
problémáik legfeljebb
gyermekeik létköréig
érnek. A fiatalok életé-
nek középpontjában
viszont már a materia-
lista pragmatizmus áll,
kocsit kell venniük és
telket, hogy meglegyen
a „lelki” békéjük. Az
elvált asszony-leány
(Vanda) szerepét kivá-
lóan megformáló
Nagyváradi Erzsébet
életcsõdje is a távlatta-
lanságot jelképezi, any-
nyi különbséggel, hogy
õ legalább nem élvezi a
nagy semmit, és a villó-
dzó képernyõtõl sem
vár megváltást. Elrom-
lott házassága is a csa-

ládja elõli menekvés
volt csupán.

Az albérlõ megjele-
nése transzcendens sík-
ra emeli az elõadást. A
33 éves Emberfi „Chris-
tos” (Karalyos Gábor)
néma fülekre talál a
család legtöbb tagjánál,
hiszen Bódogék lét-
romlottsága olyan
mélységû, hogy azon
még, akármennyire is
paradoxon, az Ember-
fia sem segíthet. A rom-
latlanságából fakadó

metafizikai látását és
érzékenységét megõr-
zõ legkisebb Bódog fiú,
Imrus hiába próbálja
felnyitni családtagjai
szemét: õk már rég el-
vesztek a semmiben, a
virtuális panoptikum
rabszolgái maradnak
életük végéig.

Az Adáshiba követ-
kezõ elõadásai április
26-án 18 órától és má-
jus 5-én 19 órától lesz-
nek láthatóak a Gó-
zonban.

Adáshiba-premier a Gózonban
A tévékészülék nemcsak a komédia tárgya, hanem a szembesítés eszköze is

 HOLÉRY PETRA

K edves program-
mal várták a gye-

rekeket, a Bartók Béla
Zeneházban április 9-
én, ahol Hegedûs Endre
és felesége, Hegedûs Ka-
talin adott zongorakon-
certet.

Hegedûs Endre, aki
nagy sikerrel vendég-
szerepelt Európa szá-
mos országában, illetve
Ausztráliában, Japán-

ban, Oroszországban,
Dél-Koreában, Kana-
dában és az Egyesült
Államokban, és jelen-
leg a Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Egyetem
Budapesti Tanárképzõ
Intézetének zongora-
professzora, mondott
pár szót az elõadásra
kerülõ dalokról.

Elsõnek Ravel: Lúd-
anyó meséit feleségével
négykezes zongorapro-
dukcióban adta elõ,

amely darab többek kö-
zött a Csipkerózsika, a
Hüvelyk Matyi, a Szép-
ség és a Szörnyeteg és a
Tündérkert mûveket
zenében meséli el.

Majd kicsit komo-
lyabb repertoárt sora-
koztatott fel a zongora-
mûvész, hogy megis-
mertesse ezt a világot a
fiatalsággal. Így hallha-
tó volt Mozart: Török
indulója, Chopin és
Liszt Ferenc mûvei is.

Hegedûs Endre nagysikerû zongorakoncertje
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SCALPEL
LASER
KLINIKA

1184 Bp. XVIII.,
Kubinyi I. u. 6. (Zalka M.)
Tel.: 292-3537, 06-30-919-5740

fax: 297-0039
Hétfõ, kedd, szerda,

csütörtök, péntek 15-19-ig

Bõrgyógyászat, bõrsebészet
bõrgyógyászati konzultáció,
szemölcs, bõrelváltozások,
tetoválások, bõrdaganatok
lézeres eltávolítása,
benõtt köröm végleges
korrekciója, rákszûrés

Egynapos sebészet,
lézersebészet

sérv-, visszér-, bütyökmûtétek,
aranyér, végbélbetegségek
konzervatív és mûtéti kezelése,
rákszûrés

Plasztikai sebészet
szemhéj-, fül-, orrplasztika,
ránctalanítás, Botox,
kollagénfeltöltés, emlõmûtétek,
zsírleszívás, hegkorrekció, lézeres
hajátültetés, bõrregeneráló kezelés

Fájdalom-klinika
Nõgyógyászat

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

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

GALLYAZÁS,
FAKIVÁGÁS,
SZIKLAKERT−,,
PARKÉPÍTÉS,
FÜVESÍTÉS
a  gondja???

Mi  megoldjuk!
Hívjon, jövünk!

Tel./fax: (06-1) 258-1973
Mobil: (06-20) 932-0606

Gerendõ Géza
kertésztechnikus
1171 Budapest, 

Rákoscsaba utca 20.

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

Kutyák, cicák, haszonállatok 
teljes körû ellátása, ambuláns rendelés. 

Mûtétek: cicák, kutyák speciális ivartalanítása, 
baleseti sebészet. Immunizálási programok, 

védõoltások veszettség ellen is. 
Új szolgáltatás: 

ultrahangos fogkõ-eltávolítás.
Rendelési idõ: 

Hétfõ-péntek 17-19-ig, szombat 8-10-ig
Telefon: 

258-0442 
(üzenetrögzítõ éjjel-nappal)

ÉÉPPÜÜLLEETT
TTEERRVVEEZZÉÉSS
IINNGGAATTLLAANN

SSZZAAKKÉÉRRTTÉÉSS
HHOOMMEE  ((  cceenntteerr

ÉPÍTÉSI  KÖZPONT
Bp. XVII. Pesti út 237. sz. A/1. iroda 

(a földszinten)
T/F.: 257-5042, ill. (06-30) 9428-394

TToommccssiikk  JJóózzsseeff
építészmérnök, 

igazságügyi 
ingatlanforgalmi szakértõ
www.tomcsik.hu

BP. XVII. KERÜLETI
MUNKAHELYRE
FELVESZÜNK

LAKATOS
SZAKMUNKÁST ÉS

AUTÓVILLAMOSSÁGI
SZERELÕT.

Tel.: 258-3585

Funtineli boszorkány
Wass Albert mûve a Gózon színpadán

 SZAKÁCS ZSUZSA

W ass Albert egyik
legismertebb re-

gényének, A funtineli
boszorkánynak színpa-
di változatát – Bicskei
Kiss László rendezésé-
ben – mutatta be a Fõ-
nix Színházi Mûhely
március 24-én a Gózon
Gyula Kamaraszínház-
ban. A teltházas elõ-
adás elsõsorban Wass
Albert egyre nagyobb
népszerûségének, más-
részt a regény ma is ér-
vényes mondanivalójá-
nak köszönhetõ. A ne-
mes egyszerûséggel
elõadott romantikus,
meseszerû történet az
író szülõhelyén, Er-
délyben, a Bersztercei-
havasok egyik kis falu-
jában játszódik, ahol a

boszorkányos szépség-
gel és tulajdonsággal
felruházott szép havasi
lány, Nuca (Facskó
Marica) él apjával,
Tóderikkel (Rékai Nán-
dor) a falun kívül, a he-
gyen felépített furcsa,
kerek faházban.

Nuca hamar egyedül
marad, így csak az er-
dõk és hegyek törvé-
nyeit ismerheti meg. A
jóságra sem Isten, vagy
a család tanítja, hanem
a körülötte lévõ termé-
szet. Az egyedüllét
sok-sok megpróbálta-
tás elé állítja, sokan ki-
használják, így egy idõ
után tudatosan hasz-
nálni kezdi boszorká-
nyos erejét, amely ab-
ból áll, hogy látja az
emberek szemében a
múltat és a jövõt. Végül

egyedül bolyongva, a
havasokban ér véget az
élete, ezzel mindörökre
megteremtve a hegyek
tündér-boszorkányá-
nak mítoszát.

A két felvonásos drá-
ma szövegkönyve hû-
en követi Wass Albert
költõi nyelven íródott
regényét, amely az ipa-
rosodó – Monarchián
belüli – Románia jelleg-
zetes társadalmi, nem-
zeti és nemzetiségi
alakjait vonultatja fel.
A funtineli boszorkány
színpadi változata is
hûen egyesíti a legen-
dákat és a természet
szépségét, bizonyos ér-
telemben számot vet a
történelemmel, benne a
változó társadalmi
renddel, az úri, „kivált-
ságos” osztály hibáival.FO
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M ár több mint ti-
zenöt éve, hogy

Keszthelyi Attila vezeté-
sével megalakult a Rá-
koshegyi Polgári Kör. A
Baross utcai Bedõ-
házban kaptunk helyet,
ahol – miután rendbe
hoztuk –- kiállításokat,
vacsorás rendezvénye-
ket, nyugdíjas összejö-
veteleket tartottunk. Ha
nagyobb létszámú ese-
ményre készültünk,
megegyeztünk a Kép
utcai iskolával, de így is
hamar szûknek bizo-
nyult a Baross utcai he-
lyiség. Két év múlva,
december 30-án átköl-
töztünk a Podmaniczky
Zsuzsanna utcai épület-
be, sokan csak Paraj ut-
cai napköziként isme-
rik. Pedig valamikor
pártházként is funkcio-
nált az épület, amit az is
bizonyított, hogy ami-
kor társadalmi munká-
ban elkezdtük leverni a
vakolatot, elõbukkant
Sztálin elvtárs „freskó-
ja”, mellette a felirat hir-
dette: „Sztálin elvtárs
hetvenedik születés-
napjára”. Természete-
sen fotó dokumentálja a
feltárt alkotást.

– A polgári kör mellett
létrejött a közösségi ház,
aminek kezdetektõl a mai
napig ön a vezetõje.

– Ahogy átköltöz-
tünk, hamar kiderült,

hogy nincs mibõl fizetni
az épület fenntartási
költségét, és ekkor Solti
Kati ötlete alapján a
képviselõ-testület hatá-
rozott arról, hogy ez
lesz a közösségi ház,
ahol a helyi civilek, ön-
szervezõdõ közösségek
kapnak majd helyet.
Azóta is a Vigyázó Sán-

dor Mûvelõdési Ház te-
lephelyeként mûkö-
dünk. Rövid ideig a Vi-
gyázóból járt ide valaki,
de 1997-ben Orosz Már-
ta igazgató asszony fel-
kért, vállaljam el a veze-
tést. Klubházként kezd-
tünk el mûködni, amire
igen nagy szükség volt,
hisz templomon, kocs-
mán és iskolán kívül
nemigen tudtak hol ta-
lálkozni az emberek.
Legelõször a kártyaklub
jött létre, minden ked-
den kettõtõl este tízig

ultiztak az emberek.
Majd jöttek a nyugdíja-
sok, a képzõmûvészek.
A legtermészetesebben
módon, ami jó volt, ab-
ból elõbb utóbb rend-
szer lett.

– Például?
– Lakatos Péter, aki ci-

vilként restaurátor, ren-
geteg verset tud, min-
den alkalomra elõ tud
„húzni” egy négysorost
a fejébõl, mert mindent
kívülrõl mond, papírról
soha. Például erre ala-
pozva megrendeztük
Péter elsõ irodalmi est-
jét, ami óriási siker volt.
Palojtay-Érsek Ágnes ve-
zetésével megalakult a
népdalkör, tavaly óta
bejegyzett egyesület,
Rákoshegyi Rezedák
néven, ennek is már tíz
éve. Április tizenhetedi-

kén volt a Baptista Ima-
házban a jubileumi kon-
cert. Sok a nyugdíjas a
környéken, õk minden
hétfõn itt vannak, de
jönnek a gyerekek is
bukfenc ovitornára, né-
pitáncra, ovibalettra, ki-
állításokat, koncerteket
rendezünk. Szóval min-
den napra ki lehetne
tenni a „megtelt” táblát.
Nyáron nagyon népsze-
rûek a kézmûvestábo-
raink. Ebben az évben
már tizenharmadik al-
kalommal rendezzük

meg a Rákoshegyi Na-
pokat, de a Rákoshegyi
Sokadalom is igen nép-
szerû a lakosság köré-
ben.

– Honnan a kapcsolat az
imaházzal?

– Az épület 1956-ig
zsinagógaként mûkö-
dött, majd raktár lett.
Gyülekezeti pénzbõl
hozták rendbe a baptis-
ták, és amíg folyt az
építkezés, nálunk tar-
tották az istentiszteletet.
A templom elkészült,
de a jó kapcsolat meg-
maradt, olyannyira,
hogy vasárnaponként -
amíg a felnõttek a temp-
lomban vannak - itt tart-
ják a keresztyén gyer-
mekfoglalkozásokat, mi
pedig a nagyobb érdek-
lõdésre számot tartó
rendezvényeinket.

– A felsorolt programok
alapján úgy tûnik, alapo-
san kinõtték a házat.

– Ez akár dicsekvés-
nek is tûnhet, de így
van. Már nem tudunk
új dolgokba belevágni,
nincs rá hely, pedig jó
lenne a Helikopter lakó-
parkban élõket is be-
vonni Rákoshegy kö-
zösségi életébe. A pol-
gári körösökkel ezért ki-
vittük a programokat a
lakóparkba, volt már
kismaraton futóver-
seny, családi nap az új

játszótéren, karácsony
elõtt gyertyát gyújtot-
tunk, fenyõfát állítot-
tunk, forró kakaóval,
kaláccsal kínáltuk a csa-
ládokat, a rákoshegyi
templomból is sokan
jöttek, hogy együtt éne-
keljünk az ünnep elõtt.
Tavaszköszöntõ napot
tartottunk a Helikopter-
játszóterén, ami nagyon
jól sikerült. De nem csak
a lakópark miatt lenne
szükség egy nagyobb
közösségi házra, hanem
jó lenne a tizennégy-
húsz év körüli fiatalok-
nak is biztosítani egy
olyan helyet, ahol õket
érdeklõ programokat
tudnak csinálni.

– Mi lenne a megoldás?
– Az elképzelés már

vagy tíz éve megszüle-
tett, sõt a tervek is elké-
szültek, csak pénzünk
nincs a megvalósítás-
hoz. Pedig már a telek is
meg van, a Kép utcai
víztorony mellett. A
rákoshegyiek nagyon
lelkesen támogatják az
ötletet. Sokan a kezük
munkáját ajánlották fel,
de vannak szép szám-
mal olyanok is, akik
„téglajegyek” megvéte-
lével járulnának hozzá
az elképzeléshez. Per-
sze nem adjuk fel, azért
mert jelenleg nincs ke-
ret, figyeljük a pályáza-
tokat, és én hiszem,
hogy a ciklus végére
már az új Rákoshegyi
Közösségi Ház ad he-
lyet minden fontosabb
események, illetve a he-
lyiek rendezvényeinek,
akár a keresztelõtõl a
halotti torig.

Ahogy kísér kifelé,
még elmondja, hogy
csak azért tud ennyi
energiát fektetni a mun-
kájába, mivel férje
nyugdíjasként minden-
be támogatja, gyerme-
kei pedig már élik önál-
ló felnõtt életüket.

Kivételes érték a civilek közössége
Interjú Szabó Katalinnal, a Rákoshegyi Közösségi Ház vezetõjével

Apai nagyszülei Rákoshegyen, a Gróf Csáky Al-
bin utcában - ma Sóska utca - építették fel a szü-
lõi házat, ahol mindig nagy társasági élet folyt.
Aztán volt idõ, amikor távol élt Rákoshegytõl, de
Gergõ fiát és Krisztina lányát már ott nevelte fel
férjével, Szabó Tiborral. Azt mondja, talán min-
den akkor kezdõdött, amikor a nyolcvanas évek
elején elhatározta, hogy az utcájukba bevezetteti
a gázvezetéket. Házról házra járt, és mivel min-
denkit ismert, nem volt nehéz meggyõznie errõl
az embereket. Ekkor fogalmazódott meg benne,
hogy milyen kivételes értéket képvisel a civilek
közössége. Szabó Tiborné, Katika - a Rákoshegyi
Közösségi Ház vezetõje a beszélgetõpartnerem.
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Május 4. 17.00 Óperenciás Meseklub - A
kígyó menyasszonya (indiai mesék).
Május 9. 10.00 Sivatagi Show - koncert
élõbábokkal óvodásoknak és kisiskolás-
oknak a Szegedi Miniszínház elõadásában. Minden rákoskerti gyer-
mek részére díjtalan belépõ igényelhetõ a helyi képviselõktõl.

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

Április 23. 15.00 Petõfi Sándor: János vi-
téz, zenés színházi elõadás. Mesél, énekel,
játszik, táncol Varga Kata-Lina, a Kettõs Tükör Társulat színházi
produkciója. Technika: Kelemen Zoltán. Belépõjegy: 800 Ft.
Május 1. 10.00-16.00 a Rákoshegyi Bartók Zeneház kitelepül a Rá-
koskeresztúri Városközpontban rendezendõ majálisra. Óránként: Ki
nyer ma? komolyzenei játék.
Május 6. 10.00 óra Ambrus Ákos–Baranyi Ferenc: Bogáncs - me-
sejáték zenébe göngyölve Fekete István mûve alapján. Belépõjegy:
felnõttjegy: 1200 Ft, gyerekjegy: 1000 Ft.

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

Április 24. 18.00 Nejcserés támadás - vígjáték két
felvonásban, a Gergely Theater elõadása.
Április 25. 20.00 Jazz Presso - „Play that funky music white boy!”
Trio Intermezzo. 
Április 26. 14.00 Mozgássérültek Budapesti Egyesülete XVII. kerü-
leti szervezetének klubja. Téma: A szelektív hulladékgyûjtés fontos-
sága. Vendég: Rózsahegyi Péter önkormányzati képviselõ.
Május 3. 16.00 Enzsöl Ellák Irodalmi Szalon. Adytól Sík Sándorig -
magyar klasszikusok.
Május 5. 14.00 XVII. kerületi Mozgássérültek Egyesülete klubja.
Gyógytorna. Vendég: Riz Levente polgármester.
Május 8. 10.00 Dinamik gyermekaerobik-gála.
Május 8. 17.00 A 17-es csoport (VMH Festõiskola) kiállítás-meg-
nyitója. A tárlat május 16-ig tekinthetõ meg. 
Május 9. 11.00 Kicsinyek vasárnapja: Fábián Éva mesemondó, nép-
dalénekes mesél, énekel, játszik. Belépõ: 900 Ft.

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

Ápilis 23. 14.00 Ötletkuckó.
Április 24. 14.00-18.00 A Föld napja.
Aszfaltrajzverseny, játszóház, filmvetítés: Luc Besson: Home (Ott-
honunk), faültetés, kvízjátékok.
Április 24. 20.00 Shadows Klub. Játszik: a The Shadow Hungary
Band. Belépõdíj: 1300 Ft.
Május 7. 20.00-24.00 Karaoke party.
Május 8. 20.00-24.00 Szombat Esti Táncparti. Játszik a Gesarol
együttes.
Május 3-8. Születés hete. Egészségügyi elõadások és gyakorlati
bemutatók, gyermekfoglalkozások bemutató órái. A programokkal
kapcsolatban informálódni lehet www.csekohaz.hu weboldalon,
vagy a 253-5270-es telefonszámon.
Bogrács fõzõverseny május 22-én. Várjuk az érdeklõdõ családokat,
baráti társaságokat. Fát, tûzrakó helyet biztosítunk. A résztvevõkre
értékes nyeremények várnak! Elõzetes jelentkezést kérünk.

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

Április 23. 19.00 A funtineli boszorkány -
Bérletszünet, jegyek válthatók.
Április 26. 18.00 Adáshiba - Páger Antal
bérlet, jegyek válthatók.
Április 27. 11.00 és 14.00 Rendhagyó történelemóra - Bagaméri
bérlet, jegyeladás csoportoknak.
Április 28. 17.00 A helység kalapácsa - Bérletszünet, jegyeladás
csoportoknak.
Április 30. Hajnali mellúszás - Domján Edit bérlet, jegyek váltha-
tók.
Május 5. 19.00 Adáshiba - Kõrösi- és Gobbi-bérlet.

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

Április 23. 18.00 Gábor Béla fotókiállítá-
sának megnyitója a Renée Cafée-ban.
Április 24. 18.00 Krusnyák Károly festõ-
mûvész emlékkiállításának megnyitója.
Április 25. 16.00 India nap a Renée Cafée-ban.

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

Április 23. 18.00 Zsámbokréti Dóra textilmûvész
kiállításának a megnyitója.
Május 3. 18.00-21.00 Hastánc Workshop. Hastánc koreográfiák ta-
nítása. Díja: 3000 Ft/alkalom, 5000 Ft/ 2 alkalom.
Május 8. 18.00-22.00 Gyimesi és moldvai táncház a Mokányos
Együttessel.
Retrokiállítás. Kérjük a lakosságot, hogy aki rendelkezik 50-es, 60-
as, 70-es évekbeli használati és dísztárggyal, fotóval, plakáttal, ház-
tartási kisgéppel, vagy kis bútorral, azt bocsássa a közösségi ház
rendelkezésére a kiállítás idõtartalmára. A tárgyakat április 30-ig a
Csaba Házban gyûjtjük be. A kiállítás idõpontja: május 14-30.

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

Április 24. 18.00 A RIM irodalmi estje.
Ballonyi Vígh Nóra: Választ várók címû kö-
tetének bemutató estje. Helyszín: Baptista
Imaház.
Április 25. 18.00 Kálmán Alajos vetítettképes elõadása: Kis-Ázsia
ókori mûemlékei.
Április 27. 10.00-18.00 Állunk a határon (Stoimy na granicy) -
Nemzetközi konferencia. Elnökök: Kis-Rigó László Szeged-csanádi
megyéspüspök, Balogh Zoltán, az Országgyûlés emberi jogi bizott-
ságának elnöke. Helyszín: Rákoshegyi Baptista Imaház.

Rákoshegyi Közösségi Ház 
(Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. Tel/fax:
258-3394) 
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L ehetséges, hogy az
az energia, ami jó-

ban való törekvésünk-
ben, hasznos munkánk-
ban testesül meg, az
nem vész el, hanem va-
lami magasabb rendûvé
alakul. Fájdalom és
öröm lesz, együtt érzõ
cselekedet, szeretet az
anyagmegmaradásnak
törvénye szerint ez azt
jelenti, hogy valamilyen
magasabb rendûvé tud-
juk átalakítani a kézzel-
foghatót. Kézzel fogha-
tatlanná, Istenhez köze-
lítõvé. Ez a megváltás.
És aki tesz ezért a meg-
váltásért, az részesül is
belõle. Aki meg nem, az
visszahullik az anyag-
ba. Por lesz. Fény he-
lyett. – ez a Lázár Ervin-
idézet szolgált díszlet-
ként a Vigyázó Sándor

Mûvelõdési Ház szín-
padán április 17-én,
ahol Nagy Anna és Hu-
szárik Kata színmûvé-
szek Fény-Játékok cím-
mel mutatták be irodal-
mi estjüket, amit a 2006-
ban elhunyt Kossuth-
díjas író felnõtteknek
szánt mûveibõl állítot-
tak össze, nem nélkü-
lözve a klasszikus, gye-
rekeknek is szóló íráso-
kat sem. 

Lázár Ervint fõként
meseíróként ismerik,
pedig a Csillagmajor
mellett több felnõtt-
könyve is megjelent, írt
novellásköteteket, és
1971-ben kiadott regé-
nye, A fehér tigris igazi
elfeledett mestermû.
Mûveinek nyelvezete
egyéni és játékos, min-
dig felnõttként beszélte
a gyermekek nyelvét,
meséinek csattanói, ta-

nulságai, jellegzetes
hangvétele mind a
gyermekek, mind pedig
a felnõttek körében nép-
szerûek. Soha nem tit-
kolta, hogy jellegzetes
hõseit gyermekeivel kö-
zösen találta ki és alkot-
ta meg, sikerének egyik
legnyilvánvalóbb oka,
hogy mindig is komo-
lyan vette a gyerekeket.

A pódiumon Nagy
Anna tolmácsolásában
Jegesdideri tanúságos

esetével kezdõdött az
est, majd Huszárik Kata
elõadásában ismerhet-
tük meg A bajnok címû
novellát, Csotál Rozál
unokájának, a hetedik
gyerekként született
Hötölének csodával ha-
táros életét. Elhangzott
a világ leghazudósabb
kisegerének és a ha-
rangvirágnak különös
esete, Nagy Annával
gondolatban a 47-es vil-
lamoson utazhattunk a

Deák tértõl a budafoki
végállomásig, közben
szó esett az emberi mél-
tóságról, a hatástalaní-
tott öregemberrõl és a
lúdtalpbetétrõl.

Az elõadás után
Nagy Anna és Huszárik
Kata még ott maradt
köztünk, a beszélgetés
során megtudtuk, ez
volt az elsõ ilyen jellegû
közös munkájuk, ami-
nek talán lesz folytatá-
sa. – Nagy szemérmes-
ség, nagy szív, nagy
szeretet jellemezte Láz-
ár Ervint. Egyszer azt
mondta: „Az én nagy
mûvem ez a kicsi!” mi-
vel a mesét hivatalos
berkekben nem igen
tartották nagy mûvé-
szetnek. Hogy ez
mennyire nem így van,
a mai este is méltán iga-
zolja. – mondta Nagy
Anna.

Fény-Játékok Lázár Ervinnel

 SZAKÁCS ZSUZSA

Á prilis 14-én ismét
a Vigyázó Sándor

Mûvelõdési Házban
koncertezett az immár
huszonnégy éve ala-
kult, eMeRTon-díjas
After Crying. Tizenegy
albumuk és számtalan
hazai, külföldi koncert-
jük bizonyítja, hogy a
komoly- és a könnyû-
zenei kategóriák nem
kizárólagosak. Õk a ma
zeneszerzõi és elõadó-
mûvészei, az általuk
elõadott zene egysége
– a komoly-, dzsessz-,
népzenei részek zökke-
nõmentes beépítése a
rockba – a hallgatóság-
nak következetes vi-
lágképet közvetít. 

A zenekar a kezde-
tektõl fogva tudatosan
alakította ki értékrend-
jét, amelyben az euró-
pai kultúra legna-
gyobbjai a példaképek,

a klasszikus zenében
Bach, Beethoven, Bartók,
az úgynevezett „köny-
nyû” mûfajban az
Emerson, Lake &
Palmer és a King Crim-
son munkássága hatott
rájuk. Az After Crying
alkotói – elmondásuk
szerint – mindig olyan
mûvek létrehozására
törekednek, amelyek
komoly témákról mély
tartalmat közvetítenek,
magas mûvészi igény-
nyel. A zenészek ma-
gas szintû játéka, a vir-
tuozitás – a hegedûtõl

a trombitáig –, az el-
gondolkodtató szöve-
gek és a zenei határo-
kat nem ismerõ ötletek
sokszínûsége teszi kü-
lönlegessé az After
Crying fellépéseit. 

Az este folyamán a
zenekar kedvelt szá-
maiból jó néhány el-
hangzott – Új kor szü-
letik, Titkosszolgálat,
Elveszett paradicsom,
Burleszk, Szonáta csel-
lóra és zongorára –,
amely során élvezhet-
tük Torma Ferenc gitár-
játékát, Bátky-Valentin

Zoltán énekhangját, a
billentyûsök, Lengyel
Zoltán és Winkler Balázs
négykezes burleszkjét,
Madai Zsolt dobszóló-
ját, Winkler egyszemé-
lyes zongora-trombita
duóját, Pejtsik Péter
cselló szólóját, és nem
szabad megfeledkezni
Egervári Gáborról, aki a
széksorok között, a ve-
zérlõpultnál figyelt,
hogy minden hang a
helyén legyen, illetve
szükség esetén fuvolá-
zott, narrációs szöve-
get mondott. Ezek a re-
mek muzsikusok az
együtt játszás örömét
mutatták be ezen az es-
tén, miközben az átlag-
nál jóval komolyabb és
eredetibb zenével, szö-
vegekkel szolgálták ki
a hallgatóságukat. 

A koncerten jelen
volt és azt keretébõl tá-
mogatta Riz Levente
polgármester. 

Szomorú-
an értesí-
tünk min-
denkit, aki
szere t t e ,
tisztelte és
i s m e r t e

Lampel László kollégán-
kat, hogy április 6-án,
életének 64. évében eltá-
vozott közülünk.
Közel húsz évet töltött
elõbb a Dózsa, majd a
Vigyázó falai között,
szerette munkahelyét,
boldogan tevékenyke-
dett munkakörében. Vi-
dámságát kerületszerte
ismerték.
Hirtelen halála sokak-
ban ûrt hagy, emléke-
inkben õrizni fogjuk õt.
Búcsúztatására április
29-én 11 órakor a Rá-
koskeresztúri új közte-
metõben kerül sor.

A Vigyázó Sándor
Mûvelõdési Ház 

munkatársai

After Crying-koncert a VigyázóbanElhunyt 
Lampel László



2010. ÁPRILIS 22. SSSS PP OO RR TT 25

 SZAKÁCS ZSUZSA

K ét évvel ezelõtt,
augusztusi vasár-

nap délután, miután
végigszurkolta egykori
csapatának, az RTK-
nak a Gázmûvek elleni
találkozóját, átballagott
a klubhelyiségbe Szilá-
gyi Antal elnökkel, ahol
már nagyon sokan vár-
ták, hogy személyesen
is találkozhassanak az
egykori klasszis ösz-
szekötõvel. Mindnyá-
jan megtisztelve érez-
tük magunkat, hogy el-

hozta hozzánk eddigi
életérõl íródott köny-
vét, ami elmondása
szerint azért készült,
hogy végre megszaba-
duljon azoktól a rossz
érzésektõl, valós és vélt
sérelmektõl, amik rég-
óta nyomasztották. Mi
rákosmentiek abban a
szerencsés helyzetben
voltunk, hogy az utób-
bi években sokszor ta-
lálkozhattunk vele, egy
évig vezetõedzõként
ült az RTK kispadján,
majd megcsodálhattuk
az Edzõ téren, az RKSK

pályán a Ferencváros
öregfiúk csapatában,
ahol még hatvan év fe-
lett is oda rúgta a lab-
dát, ahova akarta, de
örömmel vállalta a Pál
Apostol Iskola új mû-
füves labdarúgópályá-
jának védnökségét is.
Õsszel Rákoshegyen, a
Bányaparkban beszél-
gettünk, a Grund FC
pályaavatóján, a fiata-
lokban, a jövõben na-

gyon bízott, edzõként
is nagyszerû érzékkel
választotta ki a tehetsé-
geket. Mindig öröm-
mel jött Rákosmentére,
mindig örömmel fo-
gadtuk. Rákosmente
búcsúzik Varga Zolitól,
a Fradi legendás nyol-
casától.

Varga Zoltánt április
16-án helyezték örök
nyugalomra a Szent
István-bazilikában.

Varga Zoltántól búcsúzik Rákosmente

 MUNKATÁRSUNKTÓL

A magyar labdarú-
gó tehetségek fel-

kutatásában a Rákos-
menti Testedzõ Kör
(RTK) eddig is példát
mutatott. Több száz
igazolt labdarúgócse-
mete lepi el délutánon-
ként a Péceli úti sport-
telepet. Talán ennek is
köszönhetõ, hogy a
Puskás Ferenc Labda-
rúgó Akadémia és az
RTK, valamint a Rá-
kosmenti Sportoló
Gyermekekért Alapít-
vány között megálla-
podás jött létre március
1-jén.

A szerzõdõ felek köl-
csönös kötelezettségei
csak egy célt szolgál-
nak, hogy a 12 és 18 év

közötti tehetséges játé-
kosok fejlõdése töretlen
legyen. Ennek keretein
belül a játékosok megfi-

gyelése, évenkénti fel-
mérése, kiválasztás ese-
tén a megállapodásban
szabályozott módon az

akadémiához kerülés,
ahol biztosítottak a tel-
jes körû iskolai és
sportszakmai képzés
feltételei. A cél a hazai
és a nemzetközi baj-
nokságokban a magyar
labdarúgás hírnevének
öregbítése. Az errõl
szóló megállapodást
Szilágyi Antal és Szakál
Béla elnökök, illetve a
Puskás Ferenc Labda-
rúgó Akadémia Kollé-
giumot képviselõ Mé-
száros Lõrinc elnök írta
alá Felcsúton. A szerzõ-
dés aláírásán Virág Mi-
hály, az Ifjúsági és Sport
Bizottság tagja is részt
vett.

Megállapodás a Puskás Akadémiával

Április 9-én, 65 éves korában elhunyt Varga
Zoltán, az 1964-ben olimpiai bajnoki címet
nyerõ, Európa-bajnoki bronzérmes futballista,
a Ferencváros legendás alakja. Tízpercnyi játék
után lett rosszul egy öregfiúk-mérkõzésen, a
Danubia-pályán, csapattársai és a kiérkezõ
mentõk mindent megtettek, de már nem tudták
életben tartani a magyar futball egyik legvirtu-
ózabb, legzseniálisabb játékosát.

VARGA ZOLTÁN 
1945. január 1. Vál–2010. április 9. Bu-
dapest 
Posztja: középpályás
Válogatott mérkõzései/góljai száma: 12/2
Klubjai játékosként: Ferencváros
(1961-1968), Standard Liege (1968),
Hertha BSC (1970-1972), Aberdeen
(1972-1973), Ajax (1973-1974), Borus-
sia Dortmund (1974-1976), Augsburg
(1976-1977), Gent (1977)
Klubjai edzõként: Borussia Dortmund

(1977-1983, játékos-edzõ), MTV In-
golstadt (1983), MSV München (1991-
1993), Ferencváros (1996-1997),
Kispest-Honvéd (1997), Dunaferr
(1998-1999), Diósgyõr ((2000), Gyõri
ETO (2001, 2003 szakmai igazgató)
Legnagyobb sikerei játékosként:
olimpiai bajnok (1964), VVK-gyõztes
(1965), Eb-3. (1964), 4x magyar bajnok
(1962-1963, 1964, 1967, 1968)
Legnagyobb sikerei edzõként: bajnoki
3. (1997)
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M árcius 28-án ren-
dezték meg a

fekvenyomó verseny-
sorozat és családi nap
3. fordulóját. A koráb-
ban megszokott, csalá-
dias hangulatban pe-
regtek az események,
mindenki szívvel-lé-
lekkel biztatta a mási-
kat. Nagy volt a küzde-
lem az összetett ver-
senyben nyerhetõ ku-
pákért, amelyeket az
önkormányzat Oktatá-
si, Mûvelõdés és Sport
Iroda vezetõje, Varjúné
Fekete Ildikó adott át.

A küzdelem igen
szép eredményeket is

hozott, hiszen két, az
elsõ helyet megszerzõ
versenyzõ is testsúlya,
több, mint kétszeresét
teljesítette, és ez hazai
viszonylatban is jó
eredménynek számít.

Véget ért a fekvenyomó versenysorozat

 MUNKATÁRSUNKTÓL

A Budapesti Felnõtt
Sakk Csapatbaj-

nokság hajrája elõtt a
Sárkány DSE esélyes
volt a bronzéremre, de
hogy két 10,5-1,5-es
gyõzelem után döntõt
tudjon játszani az
aranyéremért, még a
legoptimistább várako-
zásokat is felülmúlta.
Az utolsó fordulóban a
két évvel ezelõtti baj-

nok, a Fabulon ellen ül-
tek le a Rákosmentét
képviselõ sakkozók, és
a 6-6-os eredménnyel a
Sárkány DSE mindez-
idáig legnagyobb sike-
reként teljes pont-
elõnnyel megnyerte a
bajnokságot. A csapat
tagjai voltak: Grábics
Mónika nõi nagymester,
Szabolcsi János és Né-
meth Zoltán nemzetközi
mesterek, Csatári Mari-
ann és Kiss Kinga nõi

mesterek, és többek kö-
zött Centgráf József, Far-
kas Lajos, Köllner Ödön,
Nádasi Balázs, Pammer-
Zagroczky Gábor,
Suhajda Attila, Szili
András.

A Sárkány DSE legal-
sóbb felnõtt bajnokság-
ban szereplõ II-es csa-
pata pedig, amelyik fe-
lerészben ifjúsági játé-
kosokból állt, második
helyet szerzett, és felju-
tott az I/B osztályba.

Csapattagok többek
között: Bertalan Lajos,
Bólyai István, Farkas
Ákos, Hegyi Norbert,
Horváth Csaba, Kalocsai
Attila, Kocsis József, Palla
Ákos Botond, Pirityi
András, Ruck Róbert,
Simonyi Gergõ, Szemõk
István. A következõ baj-
noki idényben -
amennyiben az osztá-
lyozón sikerül gyõze-
delmeskedni - a Sár-
kány DSE már az NB II-

ben fogja a kerület hír-
nevét öregbíteni, míg a
Budapest-bajnokságba
két másik felnõtt és
négy-öt ifjúsági csapat-
tal fog benevezni, így
mindenkinek, aki sak-
kozni szeretne, valame-
lyik csapatban biztosan
lesz helye. A másik ke-
rületi sakkcsapat, Rá-
kosliget csapata a bu-
dapesti felnõtt I/B osz-
tályban a kilencedik he-
lyet szerezte meg.

Nõi összetett bajnok: Csohány Ágnes
Masters összetett bajnok: Gáspár Attila
Ifjúsági összetett bajnok: Turcsán András
Ifjúsági kategória: 1. Gáspár Péter, 2. Ko-
vács Péter, 3. Földi Sándor
Férfi profi összetett bajnok: Jovanovity
Viktor

Férfi amatõr összetett bajnok: Pál László
Férfi amatõr kat. eredményei: 1. Hornya-
csek Péter, 2. Lovászi Péter, 3. Pál László
A verseny legjobb eredményét Tóth Lász-
ló érte el (Ffi. profi kategória elsõ helye-
zett), aki 70 kg-os testsúllyal 160 kg-os tel-
jesítményt ért el.

Kerületi sakkcsapat sikere
Hatalmas hajrával Budapest-bajnok a Sárkány DSE

A mint azt már töb-
ben is tudják,

2009 év végén végleg
bezárta kapuit a kerü-
let Opel kereskedése és
szervize. Ezt a hiányt
pótolja immár fél éve
az Opel Gyulai, amely
a nagy múltú Chevro-
let Gyulai társvállalko-
zása. A kerületben így
ismét van hivatalos

márkakereskedés és
márkaszerviz is.

A 15 éves tapaszta-
lattal rendelkezõ Gyu-
lai cégcsoport kiemelt
feladatának tekinti,
hogy a kerületi lakosok
kényelmesen, gyorsan
elérhessék Opeljeikkel
a márkaszerviz nyúj-
totta elõnyöket és szol-
gáltatásokat.

Folyamatos akciók-
kal várják az Opel-tu-
lajdonosokat, akiknek
most rendkívüli tava-
szi ajánlattal is kedves-
kednek!

Mindenki, aki április
hónapban ellátogat az
Opel Gyulaihoz régi
vagy akár új Opel gép-
jármûvével, most a
meglévõ rendszámke-

retért cserébe 2000 Ft-
os ajándékutalványt
kap, amelyet szerviz-
szolgáltatásra tud
igénybe venni egészen
június 30-ig!

Aki pedig nyugodt
szívvel kíván nekivág-
ni a közelgõ nyárnak,
annak javasoljuk, hogy
vegye igénybe az Opel
Gyulai ingyenes tava-

szi átvizsgálás szolgál-
tatását, amelyre java-
solt telefonon elõre
idõpontot egyeztetni!
Tel: 06-70-450-0142

Ne szalassza el ezt a
rendkívüli lehetõséget!

További ajánlatok 
és online bejelentkezés 
a www.opelgyulai.hu 

oldalon!

Új Opel márkaszervize van a kerületnek!
Ajándék jár a régi rendszámkeretekért!
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HIRDETÉSFELVÉTEL:
tel/fax.: 259-0511

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

Megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy idén télen vandálok ron-
gálták meg az egykori Podmaniczky–Vigyázó Mauzóleum he-
lyén felállított síremléket. Színes festékkel lefújták és kövekkel
megdobálták.
Polgármester úr feljelentést tett a XVII. kerületi Rendõrkapi-
tányságon és nyomozás indult az elkövetõk felkutatása érde-
kében.
Szeretnénk tudatni azokkal, akik bármilyen információ birto-
kában vannak a rongálást illetõen, hogy állampolgári köteles-
ségük azt bejelenteni a rendõrségen. A vandalizmus, a sírhe-
lyek meggyalázása minden jóérzésû állampolgár számára el-
ítélendõ cselekedet.
Az önkormányzat Podmaniczky-Vigyázó Emlékbizottságának
tagjai fontosnak tartják, hogy a lakosság is hírt kapjon a tör-
téntekrõl. Annak reményében, hogy a jövõben elkerülhetõek
legyenek a hasonló cselekedetek, egy újabb ismertetõt köz-
lünk arról, hogy miért is fontos mindannyiunk számára a
Podmaniczky–Vigyázó család emlékének ápolása.
Gróf Vigyázó Sándor és báró Podmaniczky Zsuzsanna 1871-
ben történt házasságkötése által egyesült a két nemesi család.
Egy lányuk és két fiúk született, közülük csak Vigyázó Ferenc
élte túl szüleit, így õ lett az örökös. A korabeli nemesi értelmi-
séghez tartozó személyek voltak és példamutató életet éltek
vidéki és pesti birtokukon, amelyhez hozzátartozott a mai
XVII. kerület nagy része (Béla-telep, az Egyesült Vegyimûvek
területe, Ferihegy 1 reptér, Madárdomb, Régiakadémia-telep,

Újakadémia-telep, Zsuzsanna-telep). Vigyázó Ferenc halálával
kihalt a dinasztia, aki édesapja kérésére végrendeletében
egész vagyonát, a klasszicista stílusban épült kastélyt is bele-
értve, amely a Vigyázó Sándor Mûvelõdési Ház mellett áll ma
is, a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta örökül 1928-
ban. A Podmaniczky–Vigyázó család mintegy 24 millió pengõt
hagyott az Akadémiára, amely az I. világháborút követõen
ezen adomány jóvoltából õrizhette meg anyagi függetlensé-
gét. A II. világháború során a múzeumként szolgáló kastélyt
kifosztották, a Podmaniczky Zsuzsanna által emeltetett mau-
zóleumot pedig a hatvanas években felrobbantották. Az Aka-
démia ma is õrzi a család könyvtárát, amely 17 000 kötetet
tartalmaz, amelybõl 450 õsnyomtatvány (vagyis 1500 elõtti
könyv) és 43 kötetben 45 kódex. A gyûjtemény megmaradt
festményeit, iparmûvészeti tárgyait nagy mûvészettörténeti
rangjuk miatt letétként a Magyar Nemzeti Galéria és az Ipar-
mûvészeti Múzeum kapta meg az Akadémiától.
Rákosmente Önkormányzatának közterület-felügyelõi, a rend-
õrség és a polgárõrség is fokozottan ellenõrzi a Podmanicz-
ky–Vigyázó család egykori mauzóleumának helyére felállított
síremléket. Ezúton kérjük, ön is legyen segítségünkre értéke-
ink, emlékeink, hagyományaink megóvásában, a vandalizmus
terjedésének megfékezésében!

Rákosmente Önkormányzatának 
Podmaniczky–Vigyázó Emlékbizottsága

FELHÍVÁS

KI RONGÁLTA MEG KERÜLETÜNK SÍREMLÉKÉT?
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Legyen ön is polgárõr!
A XVII. kerületben a Delta Polgárõrség járõrszol-
gálatokat tart. Szervezetünk várja a segíteni kész
kerületi lakosok közremûködését. Jelentkezés
kizárólag hétköznap 9.00-18.00-ig. A Delta Pol-
gárõrség elnöke: Marton Rudolf

Szolgálati telefon: 06-20-991-1663, www.delta17.hu

Traffipax a kerületben 
A rendõrség az alábbi
helyszíneken és idõpont-
okban tervez sebességmé-
rést végezni a kerületben:
Április 24. 07.00-09.00
Pesti út Ferihegyi út Zsig-

mond utca közötti szaka-
szán.
Április 26. 09.00-11.00
513. utcában.
Április 28. 12.30-14.30
Liget soron.

Elfogott szeméremsértõk
 MUNKATÁRSUNKTÓL

Á prilis 11-én reggel
tett telefonon be-

jelentést egy hölgy a
rendõrségen, hogy a
Kis-Károshíd utcában
egy férfi hozzá lépve
nemi szervét mutogat-
va, szexuális vágyai ki-
elégítésére kérte õt. A
kiérkezõ járõr a férfit
elfogta, elõállította, ná-
la kábítószergyanús

növényi törmeléket ta-
láltak, illetve a férfi
maga is elismerte,
hogy elõzõ éjszaka a
Hajógyári-szigeten ká-
bítószert fogyasztott.
Ellene szeméremsértés
és kábítószerrel vissza-
élés vétsége miatt fo-
lyik a büntetõeljárás.

Április 12-én délután
egy fiatal hölgy tett te-
lefonon bejelentést a
rendõrségen, hogy egy

40 év körüli, hosszú,
sötét kabátot viselõ fér-
fi az utcán a nyomába
szegõdött, majd nemi
szervét mutogatta, és
önkielégítõ mozdulato-
kat végzett. A hely-
színre érkezõ járõr el-
fogta a férfit, aki tagad-
ja a bûncselekmény el-
követését, ellene sze-
méremsértés vétsége
miatt folyik a büntetõ-
eljárás.

 SZAKÁCS ZSUZSA

M ivel április 13-án
zuhogó esõre éb-

redtünk Rákosmentén,
így a kerületi általános-
és középiskolásoknak
rendezett idei kataszt-
rófavédelmi ifjúsági
verseny forgatókönyv-
ét alaposan át kellett
irniuk a rendezõknek.
Ménesi József pv. alezre-
dessel, az RTK torna-
termében kezdünk el
beszélgetni, ahová a
kedvezõtlen idõjárás
miatt négy állomást te-
lepítettek munkatársai-
val, majd a tócsákat ke-
rülgetve a szakadó esõ
ellenére sorra járjuk a
sportpályán kijelölt
verseny helyszíneit is.
Közben megtudom az
alezredestõl, hogy az
Országos Katasztrófa
Fõigazgatóság tizenhá-
rom éve rendez ifjúsági
versenyeket, a kerületi-
re idén Rákosmente is-
kolái tizenhét csapattal
neveztek, ebbõl a nyolc

általános iskola tizen-
két, három középiskola
pedig öt csapattal in-
dul. – A kerületi
ÁNTSZ, a Vöröske-
reszt, a rendõrkapi-
tányság munkatársait
és a Rákoskeresztúri
Tûzõrséget kértük fel a
verseny levezetésére,
de a szabadidõs prog-
ramok keretében a
Barantás Egyesület tag-
jai is tartanak bemuta-
tót, amibe majd bekap-
csolódhatnak a diákok
is – tájékoztat a verseny
lebonyolításáról Méne-
si József alezredes.

A vegyvédelmi állo-
máson a diákoknak be
kell öltözniük gázvé-
delmi ruhába, a polgári
védelmin – például ár-
víz esetén – húsz kilós
kimenekítési csomagot
kell összeállítaniuk,
majd az egészségügyi
állomáson életmentés a
cél. A gyakorlati fel-
adatok után tûzvédel-
mi, közbiztonsági
tesztlapokat kell a ver-

senyzõknek kitölteni-
ük. A többi állomás
már kint van a szabad-
ban, zuhogó esõben
folytatódik a megmé-
rettetés. Ribai László
százados, a Rákoske-
resztúri Tûzõrség pa-
rancsnoka négy fõvel
van jelen, itt tömlõgu-
rítás, mûanyag flako-
nok eldöntése puttony-
fecskendõvel a feladat.
A közbiztonsági pró-
bák helyes végrehajtá-
sát a kerületi rendõr-
kapitányság munkatár-
sai ellenõrzik, a buda-

pesti Toborzó és Ér-
dekvédelmi Központ
pedig továbbtanulási
lehetõségrõl, munkába
állásról ad tájékoztatót
az érdeklõdõknek. Az
elmúlt években min-
den csapat külön fõ-
zött, de az egész napos
esõ ezt is felülírta, így
az idén két óriási üst-
ben készül a gulyás
Dudás Ágnes és Bálint
Ágnes vezényletével.

Az idei kerületi ka-
tasztrófavédelmi ifjú-
sági verseny általános
iskolái közül a Czimra

Gyula Általános Iskola
II. számú csapata, a kö-
zépiskolás kategóriá-
ban pedig a Balassi Bá-
lint Nyolcévfolyamos
Gimnázium ért el elsõ
helyezést, õk képvise-
lik majd Rákosmentét a
fõvárosi versenyen. 

Általános Iskola ka-
tegória: 1. Czimra Gyu-
la Általános Iskola II.
143,5 pont, 2. Kõrosi
Csoma Általános Isko-
la 123, 3. Gregor József
Általános Iskola 118. 

Középiskola kategó-
ria: 1. Balassi Bálint
Nyolcévfolyamos Gim-
názium 146, 2. Pál
Apostol Katolikus
Gimnázium I. 138,5, 3.
Pál Apostol Katolikus
Gimnázium 138,5. 

A verseny anyagi
hátterét Rákosmente
Önkormányzata és a
támogatók – Egyesült
Vegyimûvek Zrt., Lib-
ro Kft., Ráfész Coop,
Rauch Hungária Kft. és
a Fornetti – felajánlásai
biztosították.

Diákok katasztrófavédelmi versenye

A BRFK XVII. kerületi
Rendõrkapitányság a
417/2010/bü. számon
eljárást folytat szemé-
remsértés vétsége miatt

ismeretlen tettes ellen.
Az elkövetõrõl a mellé-
kelt grafikai rajz készült. 
Az 50-55 év körüli, átla-
gos testalkatú, 180-190
cm magas férfi 2010.
március 13-án 15.30 óra
körüli idõben, a 276E

jelzésû autóbuszon mu-
togatta magát egy
tizenkét éves kislány
elõtt. 
Kérjük, hogy amennyi-
ben a férfit felismerték,
vagy érdemleges infor-
mációval rendelkeznek

róla, értesítsék a BRFK.
XVII. kerületi Rendõrka-
pitányságot a 06-(1)-
253-2340, vagy 06-(1)-
253-2300/135 telefon-
számokon. A bejelentõ
adatait a rendõrség tit-
kosan kezeli!

Felhívás
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Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatá-
nak Oktatási és Kulturális Bizottsága a Budapest Fõváros XVII.
kerület Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérõl szóló
9/2010. (II. 22.) rendelete 6. § (6) bekezdésében nyert felha-
talmazás alapján pályázatot hirdet

„SPECIÁLIS OKTATÁSI FELADATOK TÁMOGATÁSA”
címmel.

A megpályázható összeg összesen 2.000.000.- Ft.

Pályázni az alábbi feltételek szerint lehet:
- a pályázaton Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Ön-
kormányzatának fenntartásában mûködõ, illetve az Önkor-
mányzattal közoktatási megállapodást kötött XVII. kerületi köz-
oktatási intézmények vehetnek részt.

A speciális oktatási feladatok címszó alatt pályázni lehet:
Óvodák esetén:
- mozgásfejlesztéshez használható eszközök
- óvodai játékok
- hangszerek
- SNI-hez kapcsolódó eszközök beszerzése
Iskolák esetén:
- iskolai sporteszközök bõvítése, felújítása
- SNI-hez kapcsolódó eszközök beszerzése
Egy intézménybõl csak egy pályázat nyújtható be.

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

Pályázni az Oktatási és Kulturális Bizottság által kibocsátott ûr-
lapon lehet, amely személyesen beszerezhetõ a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (cím: 1173 Budapest, Pesti út
163.), valamint letölthetõ Budapest Fõváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata internetes honlapjáról
(www.rakosmente.hu).
A pályázatot, valamint a hozzá tartozó szöveges indoklásra szol-
gáló ûrlapot 1 példányban postai úton legkésõbb 2010. május
15-i postabélyegzõvel ellátott borítékban kell benyújtani.
Levélcím: Polgármesteri Hivatal, Oktatási, Mûvelõdési és
Sport Iroda, Oktatási Csoport 1173 Budapest, Pesti út 165.

A borítékon minden esetben fel kell tüntetni:
„Pályázat speciális oktatási feladatok támogatására”.

A pályázat nyerteseit az Oktatási és Kulturális Bizottság levél-
ben értesíti. A pályázatok elszámolási határideje: 2010. no-
vember 30. Az elszámolás határidejét egy alkalommal, külön
kérelemre, az Oktatási és Kulturális Bizottság egy hónappal
meghosszabbíthatja. A kérelmet az elszámolás határidejének
lejárta elõtt kell benyújtani. Az a pályázó, amelyik határidõre
nem számol el, a 2011. évben nem nyújthat be pályázatot az
Oktatási és Kulturális Bizottsághoz.
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Oktatási és Kulturális Bizottsága

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Fõváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata 

a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0006 kódszámú
„Térnyerõ - Újítsuk meg együtt Keresztúr
köztereit! - Rákosmente kerületközpont fej-
lesztése” kapcsán pályázatot hirdet a lakó-
környezet parkosítására, a zöldfelületek bõ-
vítésére, gondozására.
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata a Közép-magyarországi
Operatív Program pályázatán jelentõs for-
rást nyert a kerület központjának fejlesztésé-
re. Az Európai Unió által is finanszírozott pá-
lyázat keretein belül az akcióterületen1 lévõ
épületek közötti esztétikus zöldfelületek ki-
alakítására, gondozására is hangsúlyt kell
fektetni. Ennek érdekében a jelen pályázati
felhívásra az Önkormányzat kizárólag a ke-
rületközpontban, a pályázat által kijelölt ak-
cióterületen található társasházak és intéz-
mények jelentkezését várja.
A pályázaton a következõ növények igényel-
hetõk: nyári orgona, pimpó, boglárkacserje,
parkrózsa.

Pályázati feltételek:

- A pályázó vállalja a telepítendõ növények
közterületen, elõkertekben történõ kiülte-
tését. 
- A pályázó vállalja a pályázaton elnyert nö-
vények (palánták) egy éven át való gondo-
zását.
- Lakóházanként, illetve intézményenként
csak egy pályázat nyújtható be.
- Pályázni lehet a felsorolt növényekre maxi-
mum bruttó 30.000,-Ft értékhatárig.
- A pályázat során elnyert növényeket a tár-
sasház/intézmény kapcsolattartójának az
írásban közölt helyen és elõzetesen egyez-
tetett idõpontban saját költségén kell el-
szállítania.
- A pályázatban vállalt feltételek teljesítésé-
nek igazolásául a gondozott felületrõl ké-
szült fénykép beküldése Budapest Fõváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Környezetvédelmi Csoportjához 2010. szep-
tember 30-ig kötelezõ. A fénykép hátoldalán
fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, a kap-
csolattartó nevét, elérhetõségét, valamint a
készítés dátumát.

- Elõnyt jelent: a pályázó részérõl a munká-
latokhoz, költségekhez való önerõs hozzájá-
rulás.

Pályázat benyújtási határidõ: 
2010. április 28. szerda 14.00 óra

A pályázatokat Budapest Fõváros XVII. kerü-
let Rákosmente Önkormányzata Környezet-
védelmi Csoportjához (1173 Budapest, Pes-
ti út 165. III/304-305. szoba; tel.: 253-3410)
1 eredeti példányban személyesen kell be-
nyújtani.

Pályázni az Önkormányzat ügyfélszolgálati
irodáján, illetve Környezetvédelmi Csoport-
jánál kihelyezett jelentkezési lapon lehet. A
jelentkezési lap letölthetõ a www.rakos-
mente.hu honlapról is. 
A pályázatban a lakóház/intézmény kapcso-
lattartójának nevét, telefonszámát és e-mail
címét fel kell tüntetni.

A pályázat nyertesei telefonon vagy írásban
kapnak értesítést az átvétel idõpontjáról és
helyérõl.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1 Az akcióterület lehatárolása a következõ: Ferihegyi út - Pesti út - Napkelet utca - 125772 hrsz-ú ingatlan - 125771 hrsz-ú ingatlan - 125770 hrsz-ú ingatlan - 125709 hrsz-ú ingatlan - 125708
hrsz-ú ingatlan - 125707 hrsz-ú ingatlan - 125706 hrsz-ú ingatlan - Bujákhida utca - VK-XVII-01 övezeti határ - Egészségház utca - Akácvirág utca - Diák utca - Pesti út - Cinkotai út (128582)
hrsz-ú út - (128576) hrsz-ú út által határolt terület. Amennyiben nem tudja egyértelmûen eldönteni, hogy jogosult-e a pályázásra, munkaidõben segítséget kérhet a 253-3315-ös telefonszámon.
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Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Megfejtéseiket nyílt postai
levelezõlapon várjuk szerkesztõségünk címére: 1173 Pesti út
166. Beküldési határidõ: május 3. A helyes megfejtést beküldõk
között három darab 1000 forintos könyvutalványt sorsolunk ki,
amelyeket a KOLIBRI KÖNYVESBOLTBAN (1173 KASZA U.
5.) vásárolhatnak le. A nyertesek nevét következõ lapszámunk-

ban közöljük, nyereményüket telefonon (telefonszám: 257-9589)
történõ egyeztetés után szerkesztõségünkben vehetik át. Elõzõ
számunk rejtvényének helyes megfejtései: Bulyovszky tábornok,
gróf Vigyázó Ferenc. Nyertes olvasóink: Mihalik István, 1173
Kaszáló utca; Rejtõ Lászlóné, 1171 Tanár utca; Hámori Antalné, 1173
Újlak utca. Gratulálunk!

1172 Bp. Piski u. 17.; www. fitdent. hu  257-8069 Írjon, kérdezzen!  

MINI IMPLANTÁTUM 
(FOGSORRÖGZÍTÉSHEZ) MOST CSAK

(2010. június 15-ig) 
70 EZER FT/DB

TÁPLÁLKOZÁS? EVÉS? EGÉSZSÉG?
Tápanyagaink minõsége, mennyisége és változatossága alapvetõen
meghatározza, hogy egészségesek vagyunk vagy betegek. Ennek elle-
nére az emberek 95%-a hiányosan, 75%-a kifejezetten károsan eszik, és
nem táplálkozik. Ehhez még gyakran társul kedvezõtlen életvitel, illetve
mozgásszegény életmód, ezért halmozottan jelentkeznek a problémák.
Járványszerûen terjednek az ún. „civilizációs” betegségek: ér-
rendszeri katasztrófák, rák, túlsúly, cukorbetegség, allergiák, az
emésztõrendszer egyre súlyosabb megbetegedései stb. 
A betegségek tünetek, jelzések! Mindig az azokat kiváltó okokra kell
koncentrálnunk.

Elõadások május 4-én és 18-án 18-20 óráig 
a Vigyázó Sándor Mûvelõdési Házban. 

Elõadó: dr. Vadas Miklósné Katalin táplálkozási és életmód tanácsadó 
06-30-573-8631
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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: Ringier Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László igazgató· Terjeszti a Feibra ·
Megjelenik 38.000 példányban KÖVETKEZÕ SZÁMUNK MÁJUS 6-ÁN JELENIK MEG.

XVII. KERÜLETBEN 36 m2-es egyszobás, I.
emeleti, összkomfortos, szép, erkélyes panella-
kás kiadó 49.000 Ft/hó. Tel: 06-70-378-2176
vagy 257-8707
XVII. KER. Újlak utcai négyemeletes ház, III.
emeletén, frissen festett, 38 m2-es lakás, reális
áron kiadó. Tel: 06-20-490-7191.
XVII. KERÜLETBEN a  Színes-házakban kiadó
2 szoba + étkezõs lakás 60e Ft + rezsi + kaució-
ért. Tel: 06-20-463-3453

XVII. KERÜLETI szépségszalonba fodrász,
mûkörmös váltótársakat sürgõsen keresek.
Vendégkör elõny, de nem feltétel. Tel: 06-30-
646-1646
XVII. KERÜLETI szerviz autóvillamossági sze-
relõt keres. Tel: 06-20-555-0512

ARANY- ÉS EZÜSTFELVÁSÁRLÁS a napi leg-
jobb áron. 2800 Ft-tól 3600 Ft-ig. Üzlet: VII.
Wesselényi u. 19. Tel: 317-9938
ESÕVÍZGYÛJTÕ HORDÓK és tartályok 100-
2000 literesig eladók. Szállítás itt a kerületben
és környékén megoldható. Tel: 06-20-340-
1101

FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS garanciával
és 10% kedvezménnyel! Tisztaság, pontosság,
antialkoholista szakember! Tel: 256-4425, 06-
20-9947-726
REDÕNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY, NAP-
ELLENZÕ, ROLETTA, SZÚNYOGHÁLÓ KÉSZÍ-
TÉS RÖVID HATÁRIDÕRE A NEMESKÉRI
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKÁTÓL. SZALAGFÜG-
GÖNY-TISZTÍTÁS IS! TEL: 257-1875, 06-
20-9719-201
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍ-
NEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciá-
val! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA, NORD-
MENDE, GRUNDIG, VESTEL, DUAL, SCHNEI-
DER). Tel: 06-20-531-7638
FOGSOROK KÉSZÍTÉSE, javítása, szükség
esetén háznál is. Tel: 06-30-314-2226
KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS emelõhátfalas
autóval, megbízható rakodókkal. Irattárrende-
zés, épületen belüli anyagmozgatás. Tel: 06-30-
631-6968, 257-7510
TETÕFEDÉS-BÁDOGOZÁS. Bármilyen tetõ fe-
dése, szigetelése, javítása, felújítás - kisebb ács-
munkával, szakmai hozzáértéssel, garanciával.
Tel: 291-0081 19h-tól, 06-30-401-7462
FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK (vízmelegítõ, konvek-
tor, cirko). Gázkészülékek cseréje. DUGU-
LÁSELHÁRÍTÁS (gépi). Víz- és központifûtés-
szerelés. Ázások, csõtörések megszüntetése.
Csõhálózatok kivitelezése. Tel: 06-30-402-
8305, 409-0408
BÁDOGOS, TETÕFEDÕ SZIGETELÉS, ké-
ményfelújítás azonnal garanciával. Tel: 280-
1271, 06-20-532-7823
FESTESSEN HÉRÁVAL féláron 425 Ft/m2! In-
gyenes felmérés és árajánlat! Bõvebben: Szalai
Festõ-mázoló és tápétázó. Tel: 06-20-969-4169
BÚTORASZTALOS a kerületben vállalja egyedi
bútorok készítését, illetve más jellegû asztalos-
munkákat a konyhabútortól a szalagparkettáig.
Tel: 06-30-9349-445

SZÁMÍTÓGÉPE javítása az otthonában. Telepí-
tés, idõszakos karbantartás, teljesítményopti-
malizálás, bõvítés, adatmentés, vírusirtás, prog-
ramok beállítása és frissítése, notebook akkuk
cseréje. Tel: 06-20-510-9505 mail: otthon-
pc@euromail.hu
A XVII. KERÜLETBEN szórólapterjesztést vál-
lalok. 259-0405

ECSEREN a Kálvária-dombon eladó egy 2004-
ben épült, 122 m2-es alapterületû családi ház,
640 m2-es telken. Nappali + 4 szoba, duplakom-
fort, klíma. Iár: 29 M Ft. Tel: 06-20-823-1809
RÁKOSCSABÁN új, kertes ikrek több méret-
ben! 55 m2 -  16,5 M Ft, 95 m2 - 18,5M Ft-tól!
Jolly-Joker projekt információk: www.minoseg-
magyar.hu 06-30-522-1099

XVII. ÚJLAK UTCÁBAN 27 m2-es, egyszobás
szép állapotú öröklakás. Új mûanyag nyílászá-
rós 17 m2 nagyszoba padlószõnyeges, világos
konyha beépített szekrényes. Elõszobában igé-
nyes beépített szekrény. Járólapos helyiségek.
Alacsony költségekkel. Nagyobb lakás cseréje
szóba jöhet. Irányár: 6,9 M Ft. Tel: +36-30-978-
1144, +36-20-388-7217
XVII. RÁKOSKERESZTÚRON két liftes ház 3.
emeletén jó állapotú 53 m2 1+2 félszobás,
nagykonyhás, erkélyes öröklakás. Járólapos
helyiségek, parkettás és padlószõnyeges szo-
bák. Egyedi a fûtése hõóramérõkkel. Irányár:
7,9 M Ft. . Tel: +36-30-978-1144, +36-70-382-
6491
XVII. RÁKOSKERESZTÚRI központjához közel
esõ 49 m2-es, 2 szobás szép állapotú, vízórás
öröklakás. A ház panelprogramos a hõszabály-
zókat fûtési szezon után szerelik fel. Járólapos
helyiségek, új padlószõnyeges szobákkal. A la-
káshoz 20 m2 pince tartozik. Irányár: 8,4 M Ft.
Tel: +36-30-978-1144, +36-20-388-7217
XVII. FÖLDMÛVES UTCÁBAN, csendes par-
kos környezetben, négyemeletes házban 58
m2-es, 1 + 2 félszoba, étkezõ, konyha, fürdõ-
szoba, külön wc, elõszoba, jó állapotban lévõ
öröklakás eladó. A lakáshoz tartozik 20 m2-es
saját használatú pincerész. Ára: 8,8 M Ft. Tel:
+36-30-978-1144, +36-70-382-6491
XVII. KASZÁLÓ lakótelep parkosabb részén
felújítandó, 54 m2-es, 2 szobás öröklakás. Szo-
bák 12-25 m2 padlószõnyegesek, többi helyi-
ség pvc padlós. Hõközpontos fûtéssel, vízórá-
val. Irányár: 8,5 M Ft. Tel: +36-30-978-1144,
+36-70-382-6491
XVII. SZÍNES HÁZAKBAN 43 m2-es, másfél
szobás nagy erkélyes, vízórás, jó állapotú örök-
lakás, alacsony rezsiköltségû öröklakás. Jó el-
osztású, világos nagy konyhás beépített bútor-
ral, fürdõszoba kádas wc-vel, padlószõnyeges
szobákkal, Sofa bukó-nyíló ablakok. Pvc helyi-
ségek. Zárt parkja van. Irányár: 9,5 M Ft. Tel:
+36-20-388-7217, +36-30-978-1144
XVII. ÚJLAK UTCÁBAN, négyemeletesben,
szép állapotú, 74 m2-es, 3 szoba, étkezõ, vilá-
gos nagykonyhás, parkra nézõ erkélyes örökla-
kás. Laminált parkettás és járólapos helyiségek.
Beépített konyhabútor. Ár: 9,9 M Ft. Tel: +36-
30-978-1144, +36-20-388-7217

XVII. ÚJLAK UTCÁBAN az 1. emeleten vilá-
gos 55 m2-es, 1+2 félszobás, étkezõs, park-
ra nézõ erkélyes, részben felújított öröklakás.
Mûanyag nyílászárók, redõnyös ablakok. Fel-
újított járólapos, csempés fürdõszoba. Két
félszoba laminált parkettás. Padlószõnyeges
nagyszoba, közlekedõk pvc padlósak. Irány-
ár: 9,5 M Ft. Tel: +36-30-978-1144, +36-20-
388-7217
XVII. KASZÁLÓ lakótelep parkosabb részén
magasföldszinti 54 m2 szépen felújított 2 szoba
étkezõs, erkélyes öröklakás. Járólapos, parket-
tás helyiségek. Bejárati ajtó 8 ponton záródó.
Redõnyös ablakok. Új ablakok a konyhában és
a kisszobában, új konyhabútor. Fürdõszobában
mosógépkiállás. Ár: 10,5 M Ft. Tel: +36-30-978-
1144, +36-20-388-7217
XVII. KERESZTÚRON, négyemeletesben 55
m2-es, 1+2 félszobás, gyönyörûen felújított
öröklakás. Nagyszoba és a két félszoba lami-
nált parkettás, a többi helyiség járólapos. Víz-
villany vezetékek kicserélve. Mûanyag nyílás-
zárós. Új beépített konyhabútoros. Irányár:
10,9 M Ft. Tel: +36-30-978-1144, +36-20-
388-7217
XVII. EGÉSZSÉGHÁZ U.-BAN, négyemele-
tes 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: +36-20-388-7217,
+36-30-978-1144
XVII. RÁKOSCSABA-ÚJTELEPEN 288 m2-
es telken, 54 m2-es, 2 szobás téglaépítésû, fa-
gerendás ikerház, széles utcafronttal, külön
bejárattal, gázkonvektoros fûtéssel, 16 m2-es
melléképülettel, kocsibeállóval. Jó közleke-
dés, vonat és buszjáratok néhány percre.
Irányár: 14,5 M Ft.  Tel: +36-30-978-1144,
+36-20-388-7217
XVII. RÁKOSLIGETEN a számozott utcában,
360 m2 telken részben felújítandó 60 m2-es
ikerház eladó. Két szoba parkettás (20 m2, 12
m2), fürdõszoba 10 m2, konyha 6 m2, és spejz
található. A helyiségeket 10 m2 elõszobából le-
het megközelíteni. A fûtés vegyes tüzelésû ka-
zán. Irányár: 15,9 M Ft. Tel: +36-70-382-6491,
+36-30-978-1144
XVII. SÁGI UTCÁBAN kitûnõ, újszerû állapotú
63 m2-es, 1. emeleti, amerikai konyhás nappa-
li + 2 hálószobás, téglaépítésû, cirkófûtéses, te-
raszos + erkélyes öröklakás. A szobák tölgyfa
parkettásak, a többi helyiség járólapos. Zárt ud-
vara van, gépkocsibeállással. Alacsony rezsi,
gyönyörû környezet, jó közlekedés. Irányár:
17,7 M Ft.  Tel: +36-30-978-1144, +36-20-388-
7217
XVII. KERESZTÚRON központhoz közel,
2005-ben épült, újszerû, kitûnõ állapotú net-
tó 62,3 m2-es, nappali+3 hálós sorházi lakás.
Kétszintes, földszinten, elõsz., fürdõ+wc,
nappali-étkezõ, konyha, terasz. Emeleten 3
hálószoba, erkély, fürdõ+wc. Cirkófûtéses, ri-
asztó is van. Kert 67 m2-es, kocsibeállóval.
Irányár: 18,3 M Ft. +36-20-388-7217, +36-
30-978-1144
XVII. SZÍNES HÁZAKBAN kiadó 66 m2-es, 2
és fél szobás, jó állapotú lakás hosszú távra, le-
informálható, munkahellyel rendelkezõ család

részére. Bérleti díj 60.000 Ft + rezsi + 2 havi ka-
ució szükséges. Tel: +36-20-388-7217
XVII. RÁKOSCSABÁN 2007-ben épült, két-
szintes, 85 m2-es ikerház 280 m2-es kerttel, 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: +36-
30-978-1144, +36-20-388-7217
XVII. RÁKOSLIGETEN a Hõsök teréhez köze-
lebb esõ részen 576 m2 telken 78 m2 2+2 fél-
szobás családi ház. Nappali laminált parkettás
28 m2, folyosóról nyíló 18 m2 nagyszoba,
10+10 m2 félszobák, 28 m2 pince, szaletlis ko-
csibeálló és egy 50 m2-es, 1 szobás összkom-
fortos külön álló ház. Fûtés gázkazán és vegyes
tüzelésû. Irányár: 19,9 M Ft. Tel: +36-30-978-
1144, +36-20-388-7217
XVII. RÁKOSCSABA-ÚJTELEPEN 611 m2-es
telken, 70 m2-es + 20 m2 garázsos + kazánház
teljeskörûen felújított családi ház. Új tetõszerke-
zet, új víz- és villanyvezetékek, új szigetelés, új
mûanyag nyílászárók, új burkolatok, padlófûté-
ses, igényes kivitelezés. Ára: 25 M Ft. Tel: +36-
30-978-1144, +36-20-388-7217
XVII. RÁKOSLIGETEN, csendes mellékutcá-
ban, 540 m2 telken 90 m2 családi ház 5cm
dryvit szigeteléssel, 3 parkettás szobával, kony-
ha spejzzel, fürdõ kádas wc-vel, garázzsal, nyá-
ri konyhával, pincével. Fûtése gázkazános és
vegyes tüzelésû. A ház cseréptetõs, a tetõtér be-
építhetõ. Ár: 25 M Ft. Tel: +36-70-382-6491,
+36-30-978-1144

RÁKOSCSABÁN a Lantos utcában tulajdonos-
tól eladó egy 543 m2-es építési telek. Víz, gáz az
utcában, villany a telek elõtt. Iár: 8,8 M Ft. Tel:
06-30-385-8028
AKADÉMIA-ÚJTELEPEN tulajdonostól eladó
egy 58 m2-es kétszobás lakás. 11 m2-es te-
rasz, kb. 40 m2-es saját használatú kert. Iár:
16,9 M Ft. Tel: 06-30-385-8028
XVII. KER. VIRÁGTELEPEN 106 m2-es belsõ
sorházi lakás alacsony rezsivel, gépkocsibeálló-
val közvetlen tulajdonostól eladó. Iár: 19,9 M Ft.
T: 257-3816, 06-30-478-4667

FEJLESZTÉS 5-7 éveseknek! Tanulási gondok
megelõzése, képességek célirányos fejlesztése,
magatartási gondok megoldása hatékony, de
játékos módszerekkel a Csekovszky Mûvelõdé-
si Házban. Tel: 06-70-568-4559
ANGOL-, MATEMATIKA-, INFORMATIKATA-
NÍTÁS, korrepetálás, felkészítés (érettségi,
nyelvvizsga, pótvizsga), fordítás számlaképes
középiskolai tanártól és szakfordítótól egész
nap, minden korosztálynak. Tel: 06-20-463-
4728
ANGOL, FRANCIA, OROSZ nyelvbõl tanítás,
korrepetálás szakmai (üzleti, gazdasági) nyelv-
bõl kezdõtõl a felsõfokig minden korosztály szá-
mára. Tel: 06-30-593-8004
VÁLASSZ SPORTÁGAT! Úszás 9-18 évesek-
nek, lövészet 12-18 éveseknek, lovaglás 10
évestõl (felnõtteknek is). Tel: 06-30-319-2614

OKTATÁS

HAPPY HOUSE Ingatlaniroda széles ügyfélköre
részére keres XVII. kerületi ingatlanokat. 2,5 %
sikerdíjért vállaljuk a közvetítést. XVII. Pesti út
128. Tel: 06-20-388-7217, 06-30-978-1144.
Fényképes ajánlataink: www.hhingatlan.hu

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

INGATLAN

SZOLGÁLTATÁS

EGYÉB

ÁLLÁS

ALBÉRLET Apróhirdetés
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