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Üléseztek
helyi
képviselõink
Május 27-én Riz Levente beszámolójával
vette kezdetét a képviselõ-testületi ülés.
A polgármester kiemelte:
májusban
meglátogatta a XVII.
kerületet a magyar állam és a magyar katolikus egyház elsõ embere, Sólyom László
köztársasági elnök és
Erdõ Péter bíborosérsek.

# HORVÁTH TIBOR
városvezetõ elmondta: a Fõvárosi Közgyûlés április
végén öt olyan elõterjesztést tárgyalt, amely
kerületünk fejlesztését
szolgálja. Mindegyik
javaslat elõkészítésében személyesen közremûködött, a fõvárosi
képviselõk támogatták
a rákosmenti beruházásokat. Így elkészülhet az Elágazás és a
Hegyalatti utca közötti
kerékpárút,
jövõre
megépülhet a Pesti úti
buszsáv Csabai út és a
Maroshévíz utca közötti szakasza, az idén
az önkormányzat 85
millió forintot kap a
Pesti úti csapadékcsatornára.
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Épül a városközpont
és a Szent Kereszt tér
# HORVÁTH TIBOR
Szent Kereszt tér
mûszaki átadásiátvételi eljárása egy hete folyamatban van. A
kivitelezõ a végsõ stádiumnál tart, amelynek során a növényeket telepíti ki és véglegesíti az automata öntözõrendszert. A Pro
Rákosmente Kft. mûszaki vezetõje, Csigó
István a Hírhozónak elmondta, nagyon fontos
felhívni a lakók figyelmét arra, hogy óvják
környezetüket.
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Folytatás a 6. oldalon >
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Pünkösd
Csíksomlyón

Gyermeknap Rákosmentén
# SZAKÁCS ZSUZSA
Rákoscsabai Közösségi Ház munkatársai második alkalommal voltak házigazdái a kerületi gyermeknapnak május utolsó vasárnapján. Országszerte
mások a hagyományok,
de az biztos, hogy a föld
minden táján ezen a kivételes napon a gyerekeké a fõszerep.

vek óta sok szépet
hallottunk a csíksomlyói búcsúról. Minden évben elhatároztuk,
hogy részt veszünk a
magyar keresztények
eme nagy ünnepén. A
rákoscsabai római katolikus fõplébánia több
tagja döntött úgy, hogy
a Székely gyorssal idén
pünkösdkor mi is ellátogatunk Székelyföldre.

Folytatás a 13. oldalon >

Folytatás a 7. oldalon >

É

A

Folytatás a 2. oldalon >
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XX. évfolyam 10. szám
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Folytatódó útfelújítások és az útépítések
Tehetségek a Kõrösibõl
Petrovics Emil a Bartók Zeneházban
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Pünkösdi kórustalálkozó
Több ezren a Rákoskert Napon
Sikeres volt a Ligetfesztivál
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Musicalcsillogás Serbán Attilával
Nippek és Bambi a retrokiállításon
90 éves a Pro Patria cserkészcsapat
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Terítéken a régi piac
62 milliós nyereséggel zárta a tavalyi évet a Rákosmente Kft.
Folytatás az 1. oldalról >

Támogatásról biztosították a rákoskeresztúri szociális városrehabilitációs pályázatot és
20 millió forintot kapott a kerület módosító
indítványának köszönhetõen a keresztúri
Csárdás játszótér felújítására. Így nehezen értelmezhetõ a polgármester számára az
MSZP-s Hrutka Zsolt
kritikája, aki közgyûlési munkájának eredményességét kifogásolta
egy nyilatkozatban.
Riz Levente emlékeztette az ellenzéki képviselõt, hogy a fõvárosból
több mint 3 milliárd forint fejlesztési pénzt sikerült megszerezni Rákosmentének az elmúlt
három évben. A fent
idézett példák mellett
ott van a keresztúri
buszkorridor 1,3 milliárdos beruházása, vagy
a több mint 1 milliárd
forint, amit a fõvárosi
tulajdonú kerületi utak
felújítására költöttek. A
forrásmegosztásról szóló törvényt, amely súlyos százmilliókkal rövidítette meg a kerületet 2007 óta, pedig nem
a Fõvárosi Közgyûlés,
hanem a parlament fogadta el, Alexa György
kerületi szocialista képviselõ igen szavazatával. Ezért az MSZP részérõl sokkal indokol-

F

Napirend elõtt szólalt
fel Hatvani Zoltán (Fidesz) rákoskerti képviselõ egy körzetében lévõ buszmegállóval kap-

A tavalyi nagy vihar súlyosan megrongálta az
egyik pavilont, amelynek helyreállítása egy
magáncég feladata lett
volna. Egy helyi lakóra
hullámpala-vakolat
hullott novemberben,
aki kórházba került.
Hatvani a polgármester
közbenjárását kéri a
BKV-nál, hogy az esõbeálló minél hamarabb
megvalósulhasson
a
Rákoskert sugárút és az
Erzsébet körút sarkán.

együtt az önkormányzat mindent megtesz
azért, hogy a kérdéses
helyre mielõbb kikerüljön a fedett buszváró.
Morauszky
András
(MSZP) panelházak lakóinak kérését terjesztette a testület elé. A Kis
utca 3. alatti lakóház
felújítási
költségére
adott 50 millió forintos
hitel kamata nyolc év
alatt 12 millió forint. Ezt
a háznak kellene kifizetnie, amit a lakók

csolatban. Buszváró pavilon csak a megállók
felében található, ez
ügyben már több bejelentést is tettek a BKVnak, amely érdemben
nem reagált, sõt tavaly
elbontottak még egyet.

A polgármester elmondta: a BKV a buszvárók létesítését kiszervezte egy külsõs reklámcégnek, amely oda
helyez csak esõbeállókat, ahol reklámértékkel
bír a megálló. Ezzel

nem tudnak fedezni.
Fohsz Tivadar alpolgármester válaszában rámutatott, hogy az önkormányzat úgy tudja
orvosolni a helyzetet,
ha az OTP-vel való tárgyalásba bekapcsolód-

tabb lenne a mértéktartás. Riz Levente arra
kérte az ellenzéket,
hogy csak a valóságnak
megfelelõ kritikát fogalmazzanak meg.
A polgármester tájékoztatta a képviselõket:
a parlament tárgyalja az
önkormányzati testületek létszámának csökkentésérõl szóló törvénytervezetet, amely a
kerületre vonatkoztatva
annyit jelent, hogy az
eddigi 17 helyett õsztõl

lés óriási többséggel elfogadta a kettõs állampolgárságról szóló törvényt, ez egy olyan történelmi igazságtétel,
amely részben gyógyírként hathat Trianon és a
2004. december 5-i referendum okozta sebekre.

14 egyéni választókörzet marad. A 11 kompenzációs listás mandátum pedig 6-ra csökken,
így a 28+1 fõs testület
20+1 fõre csökkenne.
Kiemelte továbbá: május 26-án az Országgyû-

O G A D Ó Ó R Á K

Országgyûlési képviselõ
Riz Levente – Fidesz – Elõzetes bejelentkezés: 2533306, 253-3398.

Polgármester
Riz Levente – Fidesz – Elõzetes bejelentkezés: 2533306, 253-3398.

*
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Napirend elõtt
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Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: június 14. Elõzetes bejelentkezés: 257-5054.

Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – június 14. Bejelentkezni az
ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás –
Fidesz – június 7. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati
irodában lehet.

*
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Tanácsnokok
Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén
18–19 óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Nagy Anikó – Fidesz, szociális tanácsnok –
elõzetes egyeztetés a 06-20-225-5396-os telefonszámon * Fejér Gyula – Fidesz, mûszaki tanácsnok – bejelentkezni a 258-3394-es telefonszámon
lehet.
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hatna. Ehhez az önkormányzat bekérte a hitelszerzõdés tervezetét
a társasháztól, amelyet
még mindig nem kaptak meg.

zatot tesz. Május 6-án
Adonyi Józseffel egyeztetett a polgármester és
az önkormányzat Vagyonkezelõi Irodája.
Adonyi József ezen az
egyeztetésen egy váratTerítéken
lan kijelentést tett,
a régi piac
amely szerint létezik
Ezt követõen a régi pi- egy
megállapodás,
accal kapcsolatos elõ- amelyet 2001-ben aláírt
terjesztést tárgyalták. A az akkori polgármester,
Vagyonkezelõi Iroda az
elmúlt idõszakban feldolgozta és egy elõterjesztésben a testület elé
tárta a piac történetének fontosabb részleteit. Az ügyben egyetlen
testületi határozat létezik, amelyet 2001. május 17-én szavazott meg
az akkori önkormányzat. Ebben kifejezték
azon
szándékukat,
hogy az Adonyi Kft. ál- Hatvani Zoltán
tal felépített új piac létrejötte után megszünte- Devánszkiné dr. Molnár
tik a régi piacot, ameny- Katalin, amely részletenyiben az önkormány- sen szabályozza a piac
zatot ezen a jogcímen bezárásának körülmésemmilyen fizetési kö- nyeit. Riz Levente jeleztelezettség nem terheli, te, ilyen megállapodásugyanakkor a lakosság ról az önkormányzat
ellátása legalább a je- képviselõ-testülete nem
lenlegi színvonalon biz- döntött, nem hagyott
tosítható. Ez a döntés az jóvá 2001–2010 között.
önkormányzatot nem Csupán egy aláíratlan
kötelezte arra, hogy az mellékletként szerepelt
új piac használatbavé- a megállapodás tervetelétõl számított 30 na- zete a 2001-es elõterpon belül bezárja a ré- jesztésben, de nem döngit. Ilyen kötelezettség- tött róla a testület. Ha
rõl szóló megállapodást ez létezne, az alapjaia testület nem hagyott ban változtatná meg a
jóvá, nincs ilyen papír jogi helyzetet, de ebben
az önkormányzat birto- az esetben bûncselekkában. A bezárásról mény gyanúja is felmecsak akkor lehet szó, ha rül, hiszen ilyet nem íraz Adonyi Kft. ennek hatott alá testületi jóváköltségei kapcsán az hagyás nélkül a polgárönkormányzat tehervi- mester. Az önkormányselését kizáró nyilatko- zat kérte, hogy Adonyi

F
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A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden hó 1.
szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ óvodában.
Dr. Benkõ Péter – független, EUB-elnök – megbeszélés szerint a Polgármesteri Hivatalban (06-209509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap
utolsó csütörtökén 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.

*
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úr mutassa be a szerzõdést, erre azonban hetekig nem került sor. Május 21-én végül Adonyi
bemutatott egy papírt a
Vagyonkezelõi Irodán,
amelyen a korábbi polgármester, Devánszkiné dr. Molnár Katalin
aláírása szerepelt, de
nem tartalmazott sem
pénzügyi, sem jogi el-

Adonyi József

lenjegyzést. Ezt a másolatot csak felvillantotta
Adonyi az irodavezetõ
elõtt, nem adta át, így
annak hitelességérõl
nem gyõzõdhetett meg
az önkormányzat. A vitán jelen lévõ Devánszkiné dr. Molnár Katalin
a papír aláírására nem
emlékszik, de azt sem
tudja kizárni, hogy aláírta, hiszen az esemény
meglehetõsen
régen
volt. A volt polgármester asszony úgy látja,
hogy a tárgyalássorozat
elindítása volt a legfontosabb az önkormányzat és Adonyi József között, az eljárás viszont
nem fejezõdött be az õ
ciklusa alatt. A volt városvezetõ is szeretné
látni az állítólag létezõ
ügyiratot.

3
Adonyi József szerint
három megállapodást
kellett volna kötnie az
önkormányzattal, de
csak egy született meg.
Az elsõ szerint megszüntetik a régi piacot,
amikor az újat átadják, a
második szerint évi hatmillió forintot adott volna az új piac közérdekû
kötelezettségvállalás címén az önkormányzatnak, ha az a régi piacot
bezárja 30 napon belül.
A harmadik értelmében
az önkormányzatnak, a
beruházónak és a régi
piac bérlõinek kellett
volna megállapodnia a
hogyan
továbbról.
Adonyi szerint évek óta
nem történt érdemi elõrelépés az ügyben. A
többmilliárdos beruházás során több mint 150
embernek adtak munkát, ennek ellenére a régi piacot továbbra is finanszírozza az önkormányzat. Riz Levente
válaszában hangsúlyozta az új piac hasznosságát és a beruházás értékét, a vita nem is ezen
áll. A polgármester a
szóban forgó megállapodás dokumentumát
kérte Adonyitól, aki ezt
nem tudta prezentálni,
de ígérte, hogy június 1éig eljuttatja a képviselõtestületnek. A vállalkozó kifogásolta, hogy
az általa kért dokumentumokat nem kapta
meg az önkormányzattól. Zsigó Anikó irodavezetõ elmondta, hogy
amíg nem bizonyosodik
be, hogy az említett
megállapodást mindkét
fél aláírta, addig nem áll
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Csorba Béla – KDNP, VFB-elnök – elõzetes telefonos egyeztetés után (253-3328) a KDNP Péceli út
220. szám alatti székházában.
Derczbach Istvánné – MSZP – minden hónap 1.
keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.
Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület,

*
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módjukban a bérleti
szerzõdéseket átadni.
Kiss Lajos frakcióvezetõ
értetlenségének adott
hangot az egész üggyel
kapcsolatban, amit a
polgármester azért nem
értett, mert a szóban
forgó idõszakban a szocialista politikus alpolgármester volt, így tudnia kellene arról, hogy
létezik az adott megállapodás vagy sem. A terület hatályos szabályozási terve szerint meg
kell szûnnie a „bódévárosnak”, Kiss Lajos szerint alapvetõen errõl
szól a történet. Csorba
Béla KDNP-s frakcióvezetõ megérti Adonyi József felháborodását a
késlekedés miatt, de
nem érti, hogyan mondhatta volna fel az önkormányzat jogszerûtlenül
a bérleti szerzõdéseket,
amikor az új piac átadása is sokat késett.
A testület végül - mivel Adonyi József nem
bocsátotta rendelkezésre az általa aláírként
emlegetett megállapodást - a vita elnapolásáról döntött, döntés egyelõre arról született,
hogy kezdeményezik a
régi piac földterületének egynegyedét birtokló állami tulajdon
kerület tulajdonba kerülését.

Régi-új vezetõk
az intézmények
élén
Intézményi pályázatok
elbírálásával folytatódott a testületi ülés, a
Gregor József Általános
Iskola intézményveze-
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ÜEB-elnök – egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó
csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi
Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP, 12. evk., SZLB-elnök –
minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütör-
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tõjének Bella Tibor igazgatót választották meg
egyhangúlag újabb öt
évre. A Gyurkovics Tibor általános iskola vezetésére 2015-ig ismét
Kalocsainé Kokovai Erzsébet igazgatót bízták
meg. A Hétszínvirág
Óvoda élére Márkus
Lászlóné jelenlegi vezetõt újból megbízták a
feladat ellátásával, a
Kuckó Óvoda élére
Csákvári Máriát, a Mézeskalács Óvoda élére
Szakadáti Tibornét, a
Százszorszép Óvoda
élére pedig Béres Károlynét választotta meg egyhangúlag a testület.
Bagdi Sándorné (Piroska
Óvoda) pályázatát 13
igen és 15 tartózkodás
mellett nem támogatták
a képviselõk, itt új pályázatot írnak majd ki.
A Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatói állására Tóváriné Perémi Orsolyát választották meg,
aki egyedüli pályázó
volt. A Csekovszky Árpád Mûvelõdési Ház intézményvezetõi posztjára öten pályáztak, ebbõl négyen érvénytelenül. Az egyedül érvényes pályázó, Dévényi
Gáborné pályázatát a
testület 12 igen és 17 tartózkodás mellett nem
támogatta. Itt is új pályázatot írnak ki.

Költségvetés,
panelpályázat,
élményfürdõ
Elfogadták Rákosmente
Önkormányzatának
2009. évi zárszámadását. „Az önkormányzat

F

feladatait a tervezettnek
és a pénzügyi lehetõségeinek megfelelõen teljesítette. Pozitív mérleggel, 170 milliós többlettel zártuk a költségvetési évet, amelyet átvezettünk az idei évre.” emelte ki a polgármester. A testület a beszámolót 19 igen, 5 nem és

zak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítása tárgyában kiírt pályázatról egyhangúlag
döntött a testület. A kisebbségi önkormányzatok
támogatására
meghatározott 6 millió
forint felhasználásáról
is döntés született a kerületi kisebbségi ön-

Fohsz Tivadar

Hrutka Zsolt

4 tartózkodás mellett fogadta el.
A képviselõ-testület
egyhangúlag döntött a
2010. évi munkaszüneti
napok körüli ügyfélfogadási rendjének módosításáról, eszerint a közterület felügyelõk az
igazgatási szünet alatt is
dolgoznak majd. Módosították az idei költségvetést: 300 ezer forinttal
egészítették ki a Csekovszky Árpád Közalapítvány
büdzséjét,
egyéni képviselõi keretekbõl 1,35 millió forinttal támogatták a Gózon
Gyula Kamaraszínházat. A képviselõk a polgármester javaslatára 25
millió forintot biztosítottak a Dormánd utcai
bölcsõde felújítására.
Ismét panelpályázat:
a rákosmenti társashá-

kormányzatok által benyújtott
pályázatok
alapján. Az önkormányzat elõvásárlási
jogáról lemondott a
Naplás út - Diadal utca
sarkán található ingatlanon lévõ 24 m2 és 31
m2 alapterületû üzlethelyiségek tekintetében.
Németh Lajosné rákoscsabai lakos április 18án kelt levelében azzal a
kéréssel fordult az önkormányzat Oktatási és
Kulturális Bizottságához, hogy a Jókai iskola
udvarán, a trianoni békediktátumra emlékeztetõ országzászló egykori helyén faragott emlékoszlopot állíthassanak fel. Az emlékoszlop
elkészítését Domonkos
László ligeti mûvész vállalta el, azonban szüksé-
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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 Mûvelõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a
Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon történõ bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán
(mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30944-0203.
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ges az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a hozzájárulása,
amelynek birtokában
június 4-én már itt emlékezhetnének a történelmi eseményrõl az iskola
diákjai. A testület 21
igen, 2 nem és 5 tartózkodás mellett hozzájárult az emlékoszlop felállításához.
A Pro Rákosmente
Kft. 2009. évi beszámolóját és a 2010. évi üzleti tervét 19 igen és 9
tartózkodás mellett elfogadták. Egy törvény
értelmében minden állami vagy önkormányzati tulajdonú cégnek
javadalmazási szabályzatot kell alkotnia,
amely a Pro Rákosmente Kft.-nél is kötelezõ. Errõl határoztak
19 igen és 9 tartózkodás mellett. Egyhangúlag döntöttek az Újlak
utca 5. szám alatti 16
m2-es, nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésérõl.
Vitát kavart az Újlak
utcai élményfürdõ függõ jogi kérdéseinek lezárásáról szóló javaslat
vitája. Fohsz Tivadar alpolgármester beszámolt arról, hogy a
Tempero Kft.-vel és annak jogutódjával, a
Rákosmente Fürdõ 17
Kft.-vel kötött adásvételi szerzõdés értelmében egy banki hitelfedezeti szerzõdés bemutatása szükséges ahhoz,
hogy a beruházó tulajdonossá váljon az élményfürdõ tervezett területén. A társaság a
gazdasági világválság
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Dr. Hoffmann Attila – MSZP, PB-elnök – a hónap 4.
csütörtökén 17-19 óráig a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Horváth Tamás – Fidesz, 15. evk. – minden hónap
elsõ keddjén 18 órakor a Diadal úti iskolában.
Dr. Hrutka Zsolt – MSZP, JKB-elnök – hónap 1.
hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Kiss Lajos – MSZP, 6. evk. – minden hó 4. hétfõjén
17-19-ig az MSZP-irodában, a Kaszáló u. 45. sz.
alatt.
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miatt nem jutott az építkezéshez szükséges hitelhez, így a munkák
nem
kezdõdhettek
meg. Pillanatnyilag az
MFB banknál van a cég
hitelkérelme. A földterület így jelenleg is az
önkormányzat 1/1-es
tulajdona. Az önkormányzat véghatáridõt
kíván adni a cégnek a
hitelfelvételre és a beruházás megkezdésére:
2010. december 31-ig
adnának
haladékot,
hogy egy hitelintézettel
kötött szerzõdést bemutasson. Ha ez nem
történne meg, akkor felbontják a szerzõdést.
Hrutka Zsolt az elõterjesztés idõzítését kifogásolta, mert szerinte a
2008-as szerzõdés megkötésétõl
számítva
négy hónap állt rendelkezésre a bankhitel
megszerzésére, elõbb
kellett volna tárgyalni a
képviselõtestületnek a
témáról. A városvezetés válaszában hangsúlyozta: a mérleg teljesen
pozitív az önkormányzat szemszögébõl, az
ingatlan továbbra is az
önkormányzat kizárólagos tulajdona, a cég
egy 65 millió forintos
beruházást valósított
meg a régi uszoda épületén, elvégzett egy felújítást a Ferihegyi úti
tanuszodán, átvállalta
az uszoda veszteségének döntõ részét. Fohsz
Tivadar
rámutatott,
hogy amíg 2007-ben 75
millió forint veszteséget
termelt az Újlak utcai
uszoda, tavaly és az
idei évben csak 20-20
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Koszorúsné Tóth Katalin – független, 1. evk. – hónap 1. hétfõjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
Lázár Attila – 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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millió forintjába került
ez az önkormányzatnak. Éves szinten tehát
minimum 55 millió forinttal vagyunk beljebb.
Az élményfürdõ megvalósulása a kerület érdeke, a lehetõséget meg
kell adni a legjobb hazai
uszodatechnikai cégnek, hogy hitelhez juthasson még ebben az
évben. Az alpolgármester hangsúlyozta: ha ez
nem sikerül és a szerzõdést felbontják, a kft.
nem élhet kártérítési
igénnyel, a szerzõdés
erre konkrétan kitér,
garanciát
tartalmaz.
Hrutka szerint a cég
jogalap nélküli gazdagodás miatt pert indíthatna ez esetben. Kovács
István (IRE) értelmezése
szerint nem lehet fakultatív módon kezelni a
szerzõdést. Mód Kristóf
jogi képviselõ elmondta, hogy egy adásvételi
szerzõdésben
annál
erõsebb
biztosítékot
nem lehet kikötni,
minthogy a tulajdonjogot fenntartja az önkormányzat, a vagyonvesztés esélye nem állhat fenn. Kiss Lajos szerint a szerzõdés megkötése után négy hónappal már a testület elé
vissza kellett volna hozni az ügyet. Hrutka
Zsolt végül egy módosító indítványt juttatott
el az adásvételi szerzõdés azonnali felbontásáról az elõterjesztõhöz,
Fohsz Tivadarhoz, de a
testület ezt nem támogatta. Az eredeti határozati javaslatot végül
15 igen, 8 nem és 1 tar-
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tózkodás mellett fogadták el, amely szerint
2010. december 31-ig
adnak véghatáridõt a
cégnek a hitel megszerzésére,
amennyiben
nem sikerül, felbontják
a szerzõdést.

62 milliós
nyereség
a Rákosmente
Kft.-nél
Az ülés a Rákosmente
Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójával folytatódott. A kft. az elmúlt évben kiemelten nyereségesen gazdálkodott, az
adózás elõtti eredménye több mint 62 millió
forint volt, a likviditási
mutató is jelentõsen javult. Ennek fõ oka,
hogy a társaság mûködési kiadásai több mint
százmillió
forinttal
csökkentek. A nyereséget az önkormányzat
nem veszi ki, hanem
eredménytartalékként a
kft.-nél hagyja. A társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, Szigeti Ilona
Gyöngyit a testület
újabb egy évre megbízta. A cég 2009-ben 18%os árbevétel-növekedést
ért el. Fachet Gergõ a leltárkülönbözet nagyságáról
érdeklõdött,
amelyre megnyugtató
választ kapott a könyvvizsgáló
asszonytól.
Kiss Lajos kritizálta a
korábbi évek deficitjét a
kft.-nél, a mostani 60
milliós nyereség már
jobb állapot, de jónak ez
sem nevezhetõ. Ez arra
vezethetõ vissza, hogy
az önkormányzat valószínûleg nem jó szerzõ-

O G A D Ó Ó R Á K

Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – Minden hónap negyedik
hétfõjén 17-18 óráig a Családi és Társadalmi Rendezvények Házában, Csabai út 20. Lehetséges más idõpontokban is elõzetes bejelentkezés alapján. Tel: 0620-225-5396.
Oláh László – SZDSZ, – egyeztetés után, tel: 0620-392-2293, helyszín: Polgármesteri Hivatal.
Papp Péter Pálné – független – a hónap 3. szerdáján
18-19-ig a Rákoscsabai Közösségi Házban.
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dést kötött a céggel. A
polgármester válaszában a mûködési kiadások drasztikus csökkentésével magyarázta a
pozitív mérleget. Szluka
Imre, a Rákosmente Kft.
ügyvezetõje elmondta,
hogy 2008 elején történt
egy komplex átvilágítás
a cégnél, amely megál-

feladatokat Rákosmente
Önkormányzata látja el,
a beruházáshoz szükséges pénzeszközt az idei
költségvetésben biztosítják erre. A körzet
képviselõje,
Ruthner
György (MSZP) is örömét fejezte ki a beruházás miatt. Saját keretébõl õ is adott pénzt kü-

Kiss Lajos

Ruthner György

lapította az akkori fizikai állomány csökkentésének lehetõségét és
szükségességét. A meglévõ állományt viszont
ma már sokkal hatékonyabban használják. A
testület a mérlegbeszámolót 17 igennel 10 tartózkodás mellett elfogadta. A Rákosmente
Kft. idei üzleti tervét 18
igennel fogadták el 10
tartózkodás
mellett.
Egyhangúlag fogadták
el a felújításra javasolt
kõzúzalékos és földutak
módosított listáját.
A Csárdás játszótér
felújítása a Fõvárosi Önkormányzat 20 millió
forintos finanszírozásában valósul meg, Riz
Levente fõvárosi képviselõként tett módosító
indítványának köszönhetõen. A beruházási

lönféle játszóeszközök
kihelyezésére. Az elõterjesztést egyhangúlag
fogadták el.
Az önkormányzat fellebbezni fog a Középmagyarországi Regionális Államigazgatási
Hivatal április 20-án
kelt,
50-57/74/2010.
számú, a Budapest Airport Zrt. építtetõ kérelmére az ideiglenes váróhelyiség építését engedélyezõ határozata
ellen.
A képviselõk elfogadták a Rákoskeresztúri
Családsegítõ Központ,
az Egyesített Szolgáltató Központ, a Félúton
Alapítvány, a Magyar
Vöröskereszt Budapest
Fõvárosi Szervezet Kelet-Pesti Régiója, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
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Dr. Piláth Károly – Fidesz, 16. evk., OKB-elnök – a
hónap elsõ keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános
Iskolában.
Petrõczy Dániel – Fidesz – bejelentkezés alapján.
Tel: 06-20-316-4696
Rózsahegyi Péter – Fidesz, 17. evk., KÖRNYB-elnök –
minden hónap 2. hétfõjén 17-18 óráig a Polgármesteri
Hivatal 305-ös szobájában környezetvédelmi fogadóórát tart. Rákosligeti fogadóórát tart minden hónap elsõ

*

F

feladatainak 2009. évi
ellátásáról szóló beszámolóit.
Döntöttek a szociális
célú gazdálkodási tartalék 2010. I. negyedévi
felhasználásáról szóló, a
polgármester átruházott hatáskörben hozott
2010. év I. negyedévi
döntéseirõl, az általános
célú gazdálkodási tartalék keret 2010. év I. negyedévi felhasználásáról, a választókerületi
céltartalék polgármesteri hatáskörben történt
2010. év I. negyedévi
felhasználásáról szóló
beszámolók elfogadásáról is. A jobbikos Lázár
Attila nehezményezte,
hogy egyes képviselõk
300 ezer forintokkal támogatják saját keretükbõl a Tizenhetedik címû
regionális lapot, holott
van az önkormányzatnak saját újsága. Hatvani Zoltán azzal indokolta hirdetését, hogy az az
agglomerációban is olvasható (Ecser, Maglód,
Pécel), az ott lakó embereket is tájékoztatni kívánja a munkájáról.
Elfogadta a testület az
Oktatási és Kulturális
Bizottság, a Vagyongazdálkodási Bizottság, a
Költségvetési Bizottság,
az Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális és
Lakásügyi
Bizottság
2010. évi I. negyedéves
beszámolóit. 22 igen, 1
nem és 5 tartózkodás
mellett elfogadták az
önkormányzat
által
fenntartott
intézményekben tavaly végzett
ellenõrzések tapasztalatairól szóló beszámolót.
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csütörtökén 18–19 óráig a Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Házban.
Ruthner György – MSZP, 4. evk., KVB-elnök – a hónap 1. hétfõjén 18-19-ig a 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. csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
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Folytatódnak
az útfelújítások
és az útépítések

Hírhozó

Épül az új városközpont
és a Szent Kereszt tér

Útfelújítások
Földmûves utca (Pesti út - Gyökér utca),
Emlék utca (Szánthó G. utca - Alsódabas utca),
Peregi utca (Alsódabas utca - Regélõ utca),
Kálnok utca (Ároktõ utca - Olaszliszka utca),
Almásháza utca (Látóhegy utca - Tarcsai út),
Csordás utca (Tápió utca - Tápióbicske utca),
Gyolcsrét utca (Vécsey utca - Hegyalatti utca).

Útépítések
Pestvidéki utca (Tápióbicske utca - Nápoly utca),
Úttörõ utca (Tápióbicske utca - Nápoly utca),
Aranykút utca (Kiskút utca - Hidasnémeti utca),
Nagyréde utca (Naplás utca - Hidasnémeti utca),
Újszilvás utca (Naplás utca - Hidasnémeti utca),
Tóalmás utca (Naplás utca - Hidasnémeti utca),
Döntõ utca (Kiskút utca - Tura utca),
Bertóti utca (Kiskút utca - Tura utca).

Bitumenes útjavítások
Fûzkút utca végig,
Patak utca (Fûzkút utca - Kelecsény köz),
Pöröly utca végig,
Ebergény utca végig,
Vízforrás utca (Csabamezõ utca - Gyeplõs utca),
Csabamezõ utca,
Kendõ utca végig ,
543. utca (545. utca - 524. utca),
542. utca (545. utca - 544. utca),
Svachulay S. u. (Helikopter út-Õsrepülõ u.),
Fehértemplom utca (Pesti út - Szigetcsép u.),
Bottyán utca (Pesti út - Szigetcsép utca),
Alsókörtvélyes utca (Pesti út - Szigetcsép utca),
Körösszeg utca (Pesti út - Szigetcsép utca),
Erdõkövesd utca végig ,
Nagyhangács u. (Lõrinci út lakóházak végéig),
Nagyhangács u. (Lõrinci út - Baross utca),
Pányva u. (Rákoskert sugárút-Görömböly u.),
Pásztorfalva utca (Zrínyi utca - Erzsébet krt.),
Ráspoly u. (Rákoskert sugárút-Görömböly u.),
Görömböly u. (Erzsébet krt. - Zsigmond u.),
Rákoskerti u. (Rákoskert sgt.-Görömböly u.),
Borzavár u. (Rákoskert sugárút-Görömböly u.),
Pajta utca (Pesti út - Nápoly utca),
Pajta utca (Lemberg utca - Anna utca),
Erdõtelek utca végig,
Gerecsehida utca végig.
Horváth Tamás alpolgármester tájékoztatója szerint a munkálatokkal nyár végéig
elkészülnek.

Folytatás az 1. oldalról >

Az elsõ napi növénytelepítést követõen ugyanis
másnap reggelre 17 telepített növényt tulajdonítottak el. Az automata öntözõfejekre is fokozottan
kell vigyázni, hogy az elültetett fák, bokrok, virágok hosszú életûek legyenek. Ha a tér eredeti szépségét meg akarjuk õrizni,
akkor vigyáznunk kell rá.
Az öntözõrendszerek a
templom mögötti részen
is folytatódnak egészen a
szelektív hulladéktároló
edényekig.
Elkészült a közvilágítás
is, amelyet jövõ héten
már át is tudnak adni a
Budapesti Dísz- és Közvilágítás Kft.-nek üzemeltetésre. Forrás Gyula, a Pro
Rákosmente Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta,
hogy a Fõtéren a közmûkiváltási munka folyik
nagy erõkkel. Ezt minden
esetben a közmûcégek írják elõ, másként nem adják engedélyüket a beruházáshoz.
Sajnálatos
azonban, hogy a közmûcégek nyilvántartása a saját hálózatukról meglehetõsen pontatlan. A tervezés során a tervezõk természetesen tõlük kérnek

adatszolgáltatást,
de
amennyiben ez nem fedi
a valóságot, akkor a kivitelezésben ez problémákat okoz, az átadási határidõt veszélyeztetheti.
A városközpont déli
oldalának megújítása ennek dacára jó ütemben
halad. A buszforduló elkészült, a díszburkolat is
hamarosan kész. Az építkezést hátráltatja a rendkívül csapadékos idõjárás, hiszen saras-vizes talajra nem lehet stabilan
építkezni, illetve a munkagépek sem tudnak
közlekedni az átázott talajon. A sarat pedig nem
lehet tömöríteni, ezért
még járdát sem lehet rá
építeni.
Az étterem-iroda épületnél a földszinti födém

elkészült, következik a
földszint falazása, jövõ
héten már a galériaszintet
zsaluzzák.
A Polgármesteri Hivatal felújítása is megkezdõdött a bontási munkákkal. Ügyfélbarát, ügyfélcentrikus épületet alakítanak ki, modern ügyfélváróval. Gondolván az idõsekre, kismamákra, mozgáskorlátozottakra, egy
liftet is beépítenek. A liftakna a nyár közepére készül el, ezt majd próbaüzemeltetés követi, az átadási határidõ augusztus
31. Rövidesen elkezdõdhet a külsõ nyílászáróknak cseréje is, amelynek
során a hivatal minden
ablakát kicserélik, ezzel
jelentõs energiamegtakarítást érnek el.
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Felejthetetlen élményeink Csíksomlyón
Folytatás az 1. oldalról >

Pénteken reggel volt a
gyülekezõ a Keleti pályaudvaron, ahol nagy
hátizsákokkal, nemzeti
lobogókkal
érkeztek
meg az utasok.
Indulás elõtt áldásban
részesültünk. Elõször a
Nohab mozdony által
húzott Székely gyors indult el, majd néhány
perccel késõbb a Széchenyi István halálának 150.
évfordulója alkalmából
díszbe öltöztetett Taurus mozdony vezetésével a Déli gyors.
Elsõ szívszorító élményben a határt átlépve Nagyváradon volt
részünk. Az állomáson
magyar zászlókkal, virágokkal, képeslapok-

kal várták vonatunkat a
városban élõ honfitársaink. Közeledve Székelyföldhöz egyre több állomáson és útkeresztezõdésben vártak bennünket a helybéli magyarok. Az esti órákban érkeztünk Gyergyószentmiklósra, ahol rövid pihenõt tartottunk. Az itt

élõ magyarok sok kedves szóval és kürtöskaláccsal várták a zarándokokat. Rövid idõn belül kórussá alakult át a
sok száz ember, amely
tiszta szívbõl énekelte a
Boldog asszony anyánk
katolikus népéneket,a
magyar és székely himnuszt.

A vonaton utazó közel 850 embert a környezõ településeken
szállásolták el.
A búcsú napján szakadó esõre ébredtünk,
de mire Csíksomlyóra
értünk már a nap is kisütött néha. A vasútállomástól öt kilométer
gyaloglással értük el a
Kis- és Nagy-Somlyó
közti nyerget. A város
utcáin egyházi és nemzeti színû zászlókkal,
Szûz Mária-képekkel,
helységnévtáblákkal
felszerelt csoportok haladtak énekelve, vagy
rózsafûzért imádkozva.
Felemelõ érzés volt,
amikor a várost elhagyva egyre feljebb emelkedtünk, és visszatekintve láttuk a dombra

igyekvõ emberek áradatát.
A mise fél egykor
kezdõdött, a szentbeszédet Böjte Csaba ferences szerzetes mondta. A
mise után üdvözöltük
egymást Riz Levente polgármesterrel, aki évek
óta részt vesz a csíksomlyói búcsún.
Másnap látogatást
tettünk Gyimesbükkre,
az ezeréves határhoz. A
negyedig nap reggelén
érzékeny búcsút vettünk a házigazda családoktól és elindultunk
haza felé. Sokfelé jártunk már, de a Székelyföldön eltöltött napokat
mindig a szívünk mélyén fogjuk õrizni.
Horváth Tamás
beszámolója

Ötödször is gyalogosan Csíksomlyóra
iz Levente polgármester pünkösd
ünnepén 2006 óta minden évben gyalogszerrel teszi meg oda és
vissza a Székelyudvarhely-Csíksomlyó közti
utat.
A
Székelyudvarhelyrõl Csíksomlyóra
tartó gyalogos zarándoklat több száz éve
hagyomány a székelység fõvárosában. Idén
május 21-én péntek

R

reggel 400-an indultak
útnak Udvarhelyrõl a
Kis Szent Teréz plébániatemplomtól, hogy a
Hargita hegységen átkelve, másfél nap alatt
a pünkösdi szentmisére, Csíksomlyóra érjenek. A zarándokok az
éjszakát fent töltik a
hegyen,
csûrökben
szállnak meg, majd a
hajnali 4 órás indulás
után szombat délelõtt lyói
nyeregbe.
A az eltökéltebbek a
érkeznek meg a som- szentmisét követõen visszautat is két lábon

teljesítik. Idén is köztük volt Riz Levente,
aki útitársaival együtt
a három nap alatt 120
kilométert gyalogolt,
amíg végül május 23án este visszaérkezett
Székelyudvarhelyre.
A városvezetõ modern
eszközökkel,
blogjában írta meg úti
élményeit, amelyek a
www.rizlevente.hu címû weblapon olvashatók.
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Kiállítással és gálával búcsúztak a tanévtõl
# SZAKÁCS ZSUZSA
Diadal Úti Általános Iskola a harmincadik iskolai tanév
tiszteletére évzáró gálamûsort rendezett május
28-án a Vigyázó Sándor
Mûvelõdési Házban,
ahol Olejnik Ilona igazgató köszöntötte a vendégeket, köztük Horváth Tamás alpolgármestert, az est védnökét, majd. Piláth Károly
képviselõ, az Oktatási
Bizottság elnöke megnyitotta a rendezvényt.
Szalai László keramikus
a Mesevarázs címmel
nyílt rajzkiállítás munkáit dicsérte, amelyek a
diákok kreativitását,
elõremutató, színes mesevilágot jelenítik meg.
Császárné Varga Erika
igazgatóhelyettes, a
majd négyórás mûsor
rendezõje elmondta, az
iskola
pedagógusai
nem mûvészeket kívánnak nevelni, de
igyekeznek minél több

A

gyereket bevonni valamilyen alkotómunkába, hiszen számtalan
jótékony hatása van
személyiségük fejlõdésében, és nagy öröm
számukra, ha egy-egy
tehetséges gyereket sikerül elindítaniuk a

RÁKOSMENTI NOÉ BÁRKÁJA ÁLLATOTTHON ALAPÍTVÁNY
1108. Budapest, Hang u.2. 18169696-1-42
Kettõs könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetek közhasznú
beszámolójának eredménylevezetése
'2009. december 31.
eFt-ban
Tétel megnevezés
Elõzõ év Tárgyév
Összes közhasznú tevékenység bevétele 49 606 87 768
Közhasznú célú mûködésre kapott
támogatás
49 606 87 768
a) alapítótól
b) pályázati úton elnyert támogatás
400
350
c) egyéb, ebbõl 1% 69 441 e Ft
49 206 87 418
Közhasznú tevékenység ráfordításai
40 633 70 491

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

Rákoshegyrõl
az Uszoda utca 3. szám alá
helyezte át rendelését.
Rendelési idõ:
péntek 15-18
szombat 9-12 óráig.
Telefon: 253-0117

mûvészi pálya felé.
Azon túl, hogy képességeik, szociális készségeik fejlõdnek, az
együttes munka rengeteg élményhez juttatja
a fiatalokat, és ne felejtsük el, hogy a zene, a
tánc, a színjátszás, a

1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások
2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentõ elszámolások
Közhasznú tevékenység eredménye
1. Tárgyévi pénzügyi eredménye
2. Nem pénzben realizált eredménye
Összes pénzügyi eredmény
Nem pénzben realizált eredmény
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi eredmény

képzõmûvészeti alkotás leginkább képes
hatni az érzelmekre.
A színházterem zsúfolásig megtelt, így
már semmi akadálya
nem volt, hogy megkezdõdjön a kétrészes
gálamûsor, amelyre

39 204 69 403
1429
1088
8973 17 277
10 402 18 365
-1429 -1088
10 402 18 365
-1429 -1088
8973 17 277

Tájékoztató adatok
Pénzügyileg rendezett személyi jell. ráford.
1. Bérköltség
0
2. Személyi jellegû egyéb kifizetések
492
3. Bérjárulékok
0

0
104
0

hónapok óta készültek
a diákok.
A nyitószámot az iskola énekkara, pedagógusokkal kiegészülve adta elõ, majd sorra
jöttek az osztályok
produkciói. A legkisebbek népi játékokkal
mutatkoztak be, életre
keltek Csetényi Anikó és
Lázár Ervin mesefigurái, részletek hangzottak el A brémai muzsikusok, illetve Shakespeare Szent Iván éji
álom címû darabból. A
csabai diákok nem
csak prózában, illetve
énekben voltak kiválóak, de remekeltek a
színpadon a táncosok
is, láthatott a közönség
fiú verbunkot, lengyel, illetve modern táncot,
és vastaps kísérte a
countryzenére bemutatott produkciót. A
végére maradt az iskola tornászlányainak
bemutatója, majd az iskola énekkara zárta az
évzáró gálát.

Egyszeres könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetek
közhasznú egyszerûsített besz. mérlege
Befektetett eszközök
2353
4481
I.Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
2353
4481
Forgóeszközök
841
698
Követelések
18
18
Pénzeszközök
823
680
Eszközök összesen
194
179
Saját tõke
21 919 39 196
Induló tõke/Jegyzett tõke
100
100
Tõkeváltozás/Eredmény
12 846 21 819
Lekötött tartalék
Közhasznú tev-bõl tárgyévi eredmény
8973 17 277
Kötelezettségek /rövid lej.+hosszú lej.
1275
Források összesen
194
179

KONTÉNER
INGYENES RAKODÁSSAL
ÉPÜLETBONTÁS,
FÖLDMUNKA

Hûtõgépek, fagyasztók,
mosógépek javítása
1-3 órán belül

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

NYÁRI
TÁBOROK
A www.taborles.hu-n oldalon
információkat kaphatnak az
érdeklõdõk a kerületben
szervezett nyári táborokról.
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Tehetségek a Kõrösibõl
A rákoskeresztúri Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium két ötödéves diákja,
Jurecska Attila és Talabér Gábor az idei tanévben kiemelkedõ eredményt értek el az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen
(OKTV) - fizika, földrajz, magyar irodalom és
filozófia tárgyakból -, túl vannak az érettségin,
és készülnek az egyetemre.

# SZAKÁCS ZSUZSA
gyikük az orosz
nyelvvel szeretne
szorosabb kapcsolatot
kialakítani, osztálytársa pedig az informatikával.
Az angol írásbeli
után, az iskola folyosóján, Hicz János igazgató társaságában ismerkedem meg a fiúkkal.
Megkérdezem,
annyira könnyû volt-e
az idei érettségi, hogy
semmi
izgalomnak
nem látom rajtuk a
nyomát. Attila azt
mondja, õ a matematikát kedvelte a legjobban, mert ott egyértel-

E

mûen el lehetett választani a jó és a rossz
megoldást egymástól.
Az viszont már mindkettõjük véleménye,
hogy a többi tantárgyról
ugyanez
nem
mondható el, és itt
most nem a kérdések
nehézségi fokára utalnak a diákok, hanem
arra, hogy a feltett kérdések nem mindig voltak egyértelmûek.
Jurecska Attila több
tantárgyból indult az
OKTV-n, a legjobb helyezést még tavaly történelembõl érte el, negyedik lett; idén magyar irodalomból nyolcadik, filozófiából tize-

dik és földrajzból tizenkilencedik helyen
végzett az országos középiskolai versenyen.
Az érettségi után a
Corvinus Közgazdasági Egyetem nemzetközi tanulmányi szakára
készül, angol és francia
nyelvbõl már megvan
a középfokú nyelvvizsgája, nyáron az
orosz tudását akarja
kicsit gördülékenyebbé tenni.
Talabér Gábor azon
kevés diák közé tarto-

Big band Party
# SZAKÁCS ZSUZSA
ig band Party 2010
címmel hirdette a
Bartók Béla Alapfokú
Mûvészoktatási Intézmény tanévzáró buliját,
amelyet május 13-án a
Vigyázó Sándor Mûvelõdési Házban teltházas nézõtér elõtt tartottak meg. A tanév végi
koncerten fellépõ tanárok, növendékek és a
meghívott vendégek

B

fergeteges
szólókat,
swing-, latin- és rockzenét, valamint látványos
show-elemeket vonultattak fel a mûsorban.
A közönség láthatta a
saját készítésû, színes
szemeteszsákokból készült estélyi ruhákban
Breitkopfné Losovy Beáta
csinos tanítványait. A
fiatalok a hulladék újrahasznosítására is próbáltak vidám ötleteket
adni.

zik, akiknek nagy kedvence a fizika, amit mi
sem bizonyít jobban,
mint hogy az OKTV-n
a huszonegyedik helyen végzett. Azt meséli, még Pécelen, az általános iskolában, Pernyei István fizikatanár
óráin szerette meg a
tantárgyat, amiért most
is hálával gondol régi
tanárára: neki és gimnáziumi tanárnõjének,
Agócs Ágnesnek nagy
része van abban, hogy
Gábor az érettségi után

villamosmérnöknek
készül. A nyár egy részét õ is tanulással fogja tölteni, mégpedig
programozással, hogy
könnyebb legyen majd
az egyetemi anyagba
való bekapcsolódás.
Beszélgetésünk során a
fiúk dicsérik a visszajáró kõrösis öregdiákokat, akik nagyon jó hatással vannak az iskola
légkörére, részt vesznek a programok szervezésében, lebonyolításában. Nekik köszönhetõ a Csoma-napokon
az udvaron felállított
mászófal, az óriás játékok és az íjászat, de természetesen nem múlik
el nélkülük az idén június 12-13-án megrendezendõ Kõrösi Underground Fesztivál
sem, ahol Talabér Gábor is fellép zenekarával, az After Rain formációval, amelyben
dobosként játszik.

Gulyásparti a Laborczban
# KILI TAMÁS
ulyáspartival egybekötött nyitott
családi programot rendezett a Laborcz Ferenc Általános Iskola
nevelõ testülete május
15-én. A hagyományos
kötetlen találkozó idén
is sok látogatót vonzott.
Ki-ki vérmérséklete
szerint választhatott a
rengeteg kül- és beltéri
program közül. A mozgás szerelmesei sportjátékokban versenyeztek, pingpongoztak,
íjászkodtak, a legbátrabbak a tornateremben felállított mászó falon tették próbára
ügyességüket, a kényelmesebb sportrajongók pedig sakkoztak, vagy óriási gomb-

G

foci csatákat vívtak. A
vadászat iránt érdeklõdõk vadászati és fegyverbemutatót, gyönyörû állati szõrméket,
agancsokat láthattak,
az alkotó kedvûeknek
pedig módjuk volt belekóstolni a fazekasmesterségbe is. A zöldségszobrászok almából,
szegfûszegbõl
gombát, krumpliból és

fogvájóból sündisznót,
tökbõl töklámpát varázsoltak, apró magvakból pedig hangulatos
termésképek készültek. A rendezvény
fénypontja az iskolai
Csillag születik verseny döntõje volt,
amely a népszerû televíziós mûsor mintájára
vonultatta fel az ifjú tehetségeket.

Hírhozó
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Jókai-nap a Vigyázóban
Névadója emléke elõtt tisztelegve a Jókai Mór
Általános Iskola ismét megtartotta az iskola legrangosabb kulturális seregszemléjét, a Jókai-napot a Vigyázó Sándor Mûvelõdési Ház színháztermében május 14-én.

# KILI TAMÁS
rendezvényt Dunai Mónika és
Fenke Ferenc önkormányzati képviselõ támogatta,
Újváriné
Gercsák Anikó iskolaigazgató mondott köszöntõt, a két mûsorvezetõ Lukács Klára és Újvári Éva volt. A rendezvényen megjelent Szilágyi Antal, az Év Sportolója Díj alapítója.
Fenke Ferenc megnyitóbeszédében gyermekkorára visszaemlékezve a székelyföldi
Marosvásárhelyrõl mesélt. Arról, milyen pontokon találkozhatott
élete során az iskola
névadójával, Jókai Mórral. Az Aranyemberbõl
készült film fõszereplõje az a marosvásárhelyi
színész volt, aki az újszülött Fenke Ferencet
1944-ben a szülészetrõl
hazavitte, mert neki

A

volt autója. Valahol itt
találkozik kettejük élete
– fûzte hozzá képviselõ.
Úgy töltötte gyermekkorát, hogy nem volt televízió, de mobiltelefon
és mp3-as lejátszó sem,
gyalog jártak iskolába,
és mégis felnõttek valahogy. A régi diákok
legalább annyira szerették az iskolájukat, mint
a mai jókaisok a saját
intézményüket tanítókkal, tanárokkal egyetemben – mondta
Fenke Ferenc.
Az iskolában régi hagyomány, hogy azok a
tanulók, akik tanulmányi
eredményükkel,
szorgalmukkal kitûntek a többiek közül, Jókai-díjat kapnak, amelyeket Újváriné Gercsák
Anikó igazgató, Csingérné Nagy Judit alsó tagozatos és Soósné Kalmár Szilvia felsõ tagozatos igazgatóhelyettes
adott át.

Díjazottak: Csizovszky
Szilvia 4. a - a fõvárosi
versenyeken szerepelt
kiemelkedõen; Rácz Ferenc 4. b - példamutató
magatartása, szorgalma,
rajzpályázatokon és rajz
tanulmányi versenyeken ért el szép sikereket;
Barát Luca Sára - nyolc
éven át kitûnõ, illetve jeles tanulmányi eredménnyel büszkélkedhet, az iskolát számos
esetben képviselte kerületi és budapesti versenyeken, matematika,
ének-zene, technika és
életvitel tantárgyakból
ért el csapatával kiváló
eredményeket, és õ
nyerte el az Év Sportolója díjat is, amelyet Szilágyi Antaltól vett át.

Különdíjasok: Kertész
Imola 8. a - aki példamutató szorgalmával érte el
jó tanulmányi eredményét, és szeret tevékenykedni a közösségért;
Tarjáni Norbert 4. a négy év alatt egyetlen
szorgalmi feladatot sem
hagyott megoldás nélkül, a gyûjtõ munkát
mindig színvonalasan
végezte; Safranyik Bence
8. a - rendkívül szorgalmas, a közösségi munkát örömmel végzõ diák; Juhász Viktor 4. b elsõ osztályos kora óta
példamutató magatartása és szorgalma segítette
a kezdeti nehézségek leküzdésében, és ma már
az osztály egyik legjobbja tanulmányi téren is.

Fenke Ferenc adta át
a Képviselõi díjat Szabó
Viktória 8. a osztályos
tanulónak, aki az általános iskolát végig kitûnõ eredménnyel végezte, a tanulmányi
versenyek
oszlopos
tagja, kitartó munkájával társai elismerését is
kivívta. Fülöp Attiladíjat kapott az aranyminõsítésû Búzavirág
népdalegyüttes, valamint a kerületi versmondó versenyen negyedik helyezést elért
Burka Ottó (6. a).
A Pedagógus Jókai
Díjat ebben az évben is
ketten kapták meg,
Szanyiné Plávits Ágnes
tanító, osztályfõnök,
valamint Mészáros Mariann fizika-technikamédia szakos tanár, a 8.
a osztályfõnöke.
A programot az iskola diákjainak mûsora
zárta. Bemutatkoztak az
iskola legjobb tornászai
és énekesei, nagy sikert
arattak a színdarabok,
fõleg azok a produkciók, amelyekben diákok,
tanárok közösen szerepeltek.

A két Lotti a Sugársuliban
# SZAKÁCS ZSUZSA
századik születésnapját
ünneplõ
Szabadság Sugárúti Általános Iskola felsõ tagozatos diákjai az idén
Erich Kästner klasszikus
ifjúsági regényét, A két
Lottit állította színpadra
Csépõ Zoltánné Lázár Éva
és Virágné Nagy Éva
igazgatóhelyettes irányításával. „Nagyon
fontos, hogy a gyerekek
még az általános iskolai
évek alatt megtanuljanak színpadon mozogni, beszélni, vagy akár
énekelni. A hosszú évek
tapasztalata azt bizo-

A

nyítja, hogy ezáltal sokkal magabiztosabb felnõttekké válnak. Azt is
fontosnak tartom, hogy
szinte
észrevétlenül
megtanulják, megszok-

ják a színházi szokásokat, viselkedési formákat” – mondta Jurecz
Emil igazgató a bemutató elõtt.
Arra a kérdésemre,

hogy miért pont A két
Lotti, Virágné Nagy
Évától azt a választ kaptam, most lett az iskola
ikerpárja, Palotai Eszter
és Bettina felsõ tagozatos, így szinte természetes volt, hogy az idén
ezt a színdarabot adják
elõ. De sajnos aktualitása is van, hisz olyan
mai, mindennapi problémával foglalkozik - az
elvált szülõk okozta
családi gondokkal -,
amely tetten érhetõ a
gyerekek
életében.
Csépõné Lázár Éva elmondja, hogy majd két
és fél hónapig közel
harminc gyerek próbál-

ta a színdarabot, hogy
minden zökkenõmentesen sikerüljön. Az informatika tagozat diákjai
feleltek azért, hogy a
technika tökéletesen
mûködjön. Péter Szabolcs és Kalmár Csenge hetedikesek - kézi kamerákkal rögzítik a három felvonást, egy diák
digitális fényképezõgéppel örökíti meg a
legszebb pillanatokat,
rajtra készen áll a nyitózene, a háttérvetítés, a
világítás is. Jövõre
Eleanor H. Porter Az élet
játéka címû regényt
mutatják be a Sugársuli
diákjai.
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Pünkösdi kórustalálkozó
Az önkormányzat támogatásával és a Rotunda
Kórus Alapítvány szervezésében idén 21. alkalommal rendezték meg a Pünkösdi Kórustalálkozót május 20-22. között a rákoscsaba-újtelepi
Szent Erzsébet katolikus templomban. Az egyházi fõvédnök Varga Lajos segédpüspök, a világi fõvédnök Horváth Tamás alpolgármester, a
mûvészeti vezetõ Tóthné Mózer Annamária volt.

# KILI TAMÁS
rangos zenei eseményen a mintegy
húsz egyházi, iskolai és
egyéb kórus különleges
zenei élményekkel várta a kórusmuzsika szerelmeseit, a teljesség
igénye nélkül többek
között Grieg, Rachmanyinov,
Mendelssohn,
Haydn, Purcell, Bach és
Liszt mûvei csendültek
fel a rendkívül jó akusztikájú
templomban.
Közremûködött a Szabadság Sugárúti Általános Iskola Napsugár
Kórusa Ignácz Judit, a
Diadalos Dudorászók
Kalacsiné Nyiszlai Zsuzsanna, a Balassi Bálint
Nyolcévfolyamos Gimnázium Kiskórusa Linkéné Gácsi Éva, a Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Harmónia Gyermekkara Fehérné Tho-

A

mas Györgyi, a Czimra
Gyula Általános Iskola
Kicsinyek Kórusa Molnárné Virág Zsuzsa, a
Gregor József Általános
Iskola Jubilate Nagykórusa Dávid Krisztina, az
Eszterházi Pál Katolikus Kórus Gálné Mikolai
Annamária, a Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Bartók Béla Gyermekkórusa Décsi Magdolna, a
Gregor József Általános
Iskola Örökdiák Tavasz
Kórusa Princz Egonné, a
kõbányai Kápolna Kórus Regõs Imre, a Kalevala Kórus Katonáné
Malmos Edit, a Vigyázó
Sándor
Mûvelõdési
Ház Liszt Ferenc Vegyeskara Menyhártné
Barna Zsuzsa, a Balassi
Bálint Nyolcévfolyamos
Gimnázium Vegyeskara Bartal Lajos, a Harmónia Nõikar Tóthné
Mózer Annamária, a Bar-

tók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Ifjúsági Vonószenekara Hlácsné Kurdi
Ágnes, a Rákoscsabai
Református Gyülekezet
Szánthó Géza Kórusa
Princz Egonné, a Czimra Gyula Általános Iskola Varázshangok Gyermekkórusa Fanóné Barsi
Edit, a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet Kórusa
Kertész Péter, a lengyel
illetõségû Chór Parafialny „Cantate” Piotrowski Kazimierz vezényletével, valamint a
Vox Nova énekegyüttes.
A vendég kórus
1974-ben alakult, alapítója, és máig vezetõje
Kazimierz atya, az iwoniczi mûvészek több értékes díj büszke tulajdo-

nosai. A kórusvezetõt a
lengyel Kulturális és
Örökség Minisztériuma
a Lengyel kultúra érdekében érdemeket szerzõ
érdeméremmel tünttette ki.
A szombati koncertsorozaton Varga Lajos
segédpüspök mondott
szentmisét, amelyben
az esemény jellegéhez
igazodva azt a kérdést
taglalta, milyen nyelven
beszél az anyaszentegyház? Különösen fontos,
hogy az egyház minden
nyelven beszéljen, nem
kevésbé a zene nyelvén,
amelyre a templom érzelmi légkörének megteremtésében is fontos
szerep hárul. Megszólaltatják azokat az érzelmeket, amelyek az embert egy fennkölt lelki-

állapotba helyezik, és
továbbviszik az Istenhez. Az egyház a Föld
minden nyelvét beszéli,
de a különbözõ korok
nyelvén is, hiszen egy
több mint kétezer éves
intézményrõl van szó.
A kereszténység a római birodalom határain
jött létre, mégsem pusztult el a birodalom bukásával, tovább élt a középkorban, majd a kapitalista,
szocialista
rendszerekben, és létezik most is. Ez csakis
azért lehetséges, mert
valamiképp az ember
életének belsõ lényegét
érinti, aki tehát önmagát kereszténynek vallja, az saját énjében él át
valamit abból, hogy az
ember Istenbõl, Krisztusból újjá is születhet,
ezáltal megváltozik az
élete – hangsúlyozta
Varga Lajos.
A háromnapos találkozón részt vett Dunai
Mónika önkormányzati
képviselõ, Fohsz Tivadar
alpolgármester, valamint Dombóvári Csaba
aljegyzõ,
köszöntõt
mondott Virág Mihály
önkormányzati képviselõ és Horváth Tamás.

Göndör bárányok a Bartók Zeneházban
# HOLÉRY PETRA
ájus 15-én telt ház
elõtt mutatta be a
Bartók Zeneház legújabb
CD-felvételét,
amelynek díszvendége
a 80 éves, méltán híres,
kétszeres Kossuth-díjas
zeneszerzõ, Petrovics
Emil volt. A koncerten,
az albumon szereplõ
dalokat a terem lenyûgözõ akusztikai adottságával élvezhette végig a
közönség, majd dedikáltan hozzá is juthatott.
Petrovics Emil Jugoszláviában
született

M

1930-ban, majd a II. világháború alatt telepedett át zenész családjával hazánkba. Szerb
népdalai fiatalkori emlékeit õrzi, amelyek

eredetileg bariton és
mezzoszoprán szólista
énekelheti, egyedül, illetve párral, kamarazenekari kísérettel. A zeneházban készült fel-

vételek mezzoszoprán
és bariton duett formájában szólaltatja meg,
Bokor Jutta (mezzoszoprán) a zeneház vezetõje, Massányi Viktor
(bariton)
Liszt-díjas
szólista, valamint õket
kísérõ Borbély László
Fischer Annie elõadómûvészeti ösztöndíjas
zongorista. A dalok,
férfi-nõ a fiú-lány kötelékeirõl szólnak, olykor
dinamikusabb, olykor
poétikusabb jelleggel,
az elmondás tempója
szerint.
Az album három na-

gyobb fejezetre osztható fel, Petrovics Emil
szerb népdalai Göndör
Bárányok címmel, Ligeti
György Etûdök, amelyeket szintén Borbély László szólaltatott meg, a
zongoradarabok egyszerû gondolati alapjaitól a bonyolultság magas fokáig, és végül
Petrovics Emil 3. vonósnégyes, amelyet a Kodály Quartet adott elõ,
Falvay Attila (hegedû),
Tóth Erika (hegedû),
Fejérvári János (mélyhegedû) és Éder György
(gordonka).
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Több ezren a Rákoskert Napon
Óriási tömeget vonzott idén is a Rákoskerti
Polgári Kör és a Rákoskerti Mûvelõdési Ház
közös szervezésében megtartott Rákoskert
Nap, amelyen még az égiek is megkegyelmeztek szervezõknek, vendégeknek egyaránt.

# KILI TAMÁS
ájus 30-án Rákoskert legpatinásabb részén, az évszázados platánsoron megrendezett színes sokadalomban részt vett
Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán
és Fenke Ferenc rákoskerti képviselõk, Szelepcsényi Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör elnöke, számos kerti intézményvezetõ, helyi alkotó- és elõadómûvész, a
mûsorvezetõ Lipcseyné
Horváth Ágnes, a Rákoskerti Mûvelõdési Ház
igazgatója volt.
Reggel a Bartók Béla
Ami Piccolino Fúvószenekara és Mazsorett
csoportja ébresztette a
környék lakóit. A Hõsök napján méltósággal
emlékeztek a II. világháború rákoskerti áldozataira, a vasútállomás
falán emelt emléktábláknál
Szelepcsényi
Sándor mondott beszédet. Az emléktábláknál
a „Régi rákoskertiek”
nevében Madarász Istvánné Farkasdi Mária, az
önkormányzat képviseletében Fohsz Tivadar

M

és Hatvani Zoltán, a
Rákoskerti Polgári Kör
nevében Nagy Istvánné
és Szelepcsényi Sándor
helyezte el az emlékezés koszorúját.
Fohsz Tivadar Rákoskert 77 éves múltjára
visszatekintve azokról
az elõdökrõl szólt, akik
a maguk idejében maradandót alkottak a településen. Õk azok, akik
elkezdték azt a munkát,
amit a mai rákoskertieknek, majd a következõ generációknak kell
tovább folytatni mind-

nyítéka akadt régen és
ma is. A kerületrész
szimbolikus épülete a
vasútállomás, amely
Schell bárónõ jóvoltából
1933 óta fogadja az utazóközönséget, és teremtett lehetõséget az építkezéshez. Korábban a
színjátszó kör, ma pedig

azon tapasztalatokkal,
ismeretekkel, amelyeket elõdeink hagyományoztak ránk. Az összetartozás mindig is erõsen jelen volt Rákoskerten, ennek számos bizo-

a Rákoskerti Közösségi
Ház Lipcseyné Horváth
Ágnes
vezetésével
igyekszik a rákoskertiek
kultúrszomját oltani
színvonalas
programokkal. Épült már itt

óvoda, általános iskola
is, azonban van valami,
ami nagyon hiányzik
Rákoskert életébõl, a
vallás és a hitélet gyakorlásához elengedhetetlenül
szükséges
templom. Az alpolgármester végül kijelentette, Isten háza felépítésének ügyét az önkormányzat is a szívén viseli, kedvezményesen
biztosít telket a kezdeményezõ Rákoskerti
Templom Alapítvány
részére.
A családi rendezvényen mindenki találhatott kedvére való szórakozást. A Jubileumi
Parkban Zalka Csenge
Virág mesemondó, kirakodóvásár, ingyenes
arcfestés várta az érdeklõdõket, az ügyesebbek
pedig a mesterség-bemutatókon ismerkedhettek a nemezelés, kosárfonás, csuhébaba-készítés fortélyaival. A

színpadon felléptek a
Piroska Óvoda néptáncosai, versekkel, dalokkal a Százszorszép Óvoda apróságai, valamint
Csikó Szabolcs táncmûvész, és MCDC (Veres
Róbert) freestyle rapper,
a Csillag születik sztárjai. A Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai
színpadi játékkal, citerazenekarral, a Zrínyi
Miklós Általános Iskola
tanulói pedig countrytánccal szórakoztatták a
nagyérdemût. Zsuzsa
Mihály Jó ebédhez szól a
nóta címû mûsorát többen már csak a vasútállomás árnyas fái alatt
hallgatták, miközben elköltötték fenséges gulyáslevesüket. A Rákoskerti Dalos Klub színpadra lépését Lipcsey
Ágnes fájdalmas hírrel
jelentette be, elhunyt
Pleskó Béla, aki hosszú
éveken át nagy szeretettel és lelkesedéssel vezette az énekkart. A
többféle hangulatú, stílusú egyveleget még õ
állította össze, a klubtagok pedig ezzel a fellépéssel emlékeztek a
kiváló karvezetõre. A
Cassandra Táncstúdió
mûsora az esõ miatt elmaradt, de a nap sztárvendége, a Princess hegedûtrió már szikrázó
napsütésben léphetett a
színpadra.

A Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Ház
(1172 BP. – RÁKOSLIGET, HÕSÖK TERE 9.)

BÉRBE ADJA
az udvarán felállított,
alacsony rezsijû,
riasztóval ellátott
16 m2-es faházat
vállalkozás vagy
raktározás céljára.
Érdeklõdni lehet:
Dévényi Gáborné igazgatónál
a 253-6914,
vagy a 258-0518-as telefonszámon.
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A gyerekeké volt a fõszerep
Folytatás az 1. oldalról >

Így volt ez Rákosmentén is, ahol soha nem
látott tömeg vett részt a
reggeltõl délutánig tartó rendezvényen. A
Csaba Ház udvarán
felállított színpadon a
Bóbita zenekar vidám
mûsorral kezdett, majd
Kelle Botond interaktív
bûvész ejtette ámulatba a kiskorúakat. Még
javában tartott a pro-

dukció, amikor a gyerekek nyaka erõsen
megnyúlt az ég felé,
hisz a színpad fölötti
tetõn, az eresz szélén,
egy piros orrú bohóc
üldögélt. A nagyobbak
fogadásokat kötöttek,
vajon miként fog lejönni, de a kicsik most is a
csodában bíztak. És nekik lett igazuk. Egy pillanat elég volt, hogy vidám zene kíséretében
megjelenjen köztük, és
vonatozásba hívja a
gyereket, akik egy percig sem tétováztak.

Szivárványországból
érkezett Bence bohócot
meghívni
telitalálat
volt, mindenki nagyon
élvezte a közös játékot.
Közben az udvaron, a

fák közötti területen,
természetes anyagból
készült, régi idõket
idézõ játékok várták az

ünnepelteket, hogy kipróbálják ügyességüket a kakaskodón, a
tandemsíkon, vagy a
lépegetõn.
Mivel a régi csabai piac területén is folyt a
mulatság, nagy szükség
volt Harányi János és Balogh Norbert, a Delta
XVII.
polgárõreinek
munkájára, akik reggeltõl délutánig biztosították, hogy mindenki épségben átérjen a másik
oldalra. Az Aranyalma
Kézmûhely régi falunapokat idézõ sajtlabirintussal, hordólovaglással, csontdobálóval, pecázással, cekkeléssel
várta a gyerekeket, és
ha megéheztek, megkóstolhatták az erdélyi
kenyértésztából
készült, kemencében sült
tökipompót. A legkisebbek sátránál tábla
hirdette „cipõt kérjük
levenni” – hisz itt még
sokan négykézláb közlekedtek. A Rákoshegyrõl érkezett kétéves Hunyadi Anna és ikertestvére, Nóra le nem vette

szemét a körhintáról,
amely egész nap teltházzal mûködött. A
Rákosmenti Nagycsaládosok
Madárfészek
Egyesületének tagjai
kézmûves sátrat állítottak, és aki a feltett mese,
illetve földrajzi kérdé-

tokba a vendégségbe
érkezõ tûzoltó-rendõr-,
illetve a mentõ autókat.
A délután folyamán
fellépett a Musical Varázs Társulat, a Dudance, Jamland, Joye Dance Fiesta, VonZart
Táncmûvészeti Stúdió

sekre helyes választ
adott, ajándékot vihetett haza.
Ebéd után jöttek a
kerületi egyenruhások
a gyerekek legnagyobb
örömére, mindig nagy
csodálattal veszik bir-

és a Csabai Csillag színi és musical stúdiójának növendékei.
A rendezvényt támogatta Rákosmente Önkormányzata, a Rauch
Hungária Kft. és a XVII.
kerületi Tûzõrség.

Ismét lesz Ökonap az Erdõs Renée Házban
# MUNKATÁRSUNKTÓL
únius 5-én 10 órától
Családi
Ökonap
lesz az Erdõs Renée
Házban, ahol a gyermekek a természettel,
környezettel kapcsolatos játékos tevékeny-

J

ség során sajátíthatják
el a környezetünkre figyelés készségeit. A
program során megtanulhatják, hogyan lehet tudatosan vásárolni, hogyan használhatjuk fel újra a háztartásban keletkezett

hulladékokat. Készíthetnek játékokat, madárodút, megismerkedhetnek az Erdõs
Renée Ház parkjának
különleges növényeivel. Lesz egy érdekes
kiállítás, amely a Felesleges áruk fóruma

címet viseli, de a legnagyobb érdeklõdésre
kétségkívül az Állati
jó bemutató tarthat
számot, amelyen a városi életmódhoz alkalmazkodó állatokkal ismerkedhetnek
meg
testközelbõl.

A program megvalósítását támogatta Rákosmente
Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága,
Nagy Anikó, Bényi
Zsolt, Fejér Gyula és Rózsahegyi Péter képviselõk.

Múzeumok éjszakája
Rákosmentén
# MUNKATÁRSUNKTÓL
mmár negyedik alkalommal csatlakozik az Erdõs Renée Ház
a Múzeumok Éjszakája
országos rendezvénysorozathoz, a Csekovszky Gyûjtemén Kiállítóházával és a Rákoshegyi Bartók Zeneházzal összefogva.
Június 19-én 18 órától az Erdõs Renée
Házban az állandó kiállítások megtekintése,
a tárlatvezetések mellett N. Rádi Veronika
gyermekkönyv-illusztrációiból nyílik kiállítás a Renée Cafée-ban,
18 30-tól kb. 22 óráig a
Szántó Piroska-emlékkiállításhoz kapcsolódva mesekönyveket készíthetnek a gyermekek, akik 20 órakor a
Renée Cafée-ban csokoládétörténeti elõadáson vehetnek részt és
beindul a csokoládészökõkút. 22 órától az
Agárdi Pálinkafõzde
szervezésében pálinkakóstoló is lesz. Az est
folyamán Nagy Sándor
Endre klarinétmûvész
hangszerbemutatóval
várja a közönséget,
22.30-tól pedig Bukta
Norbert és mûvészbarátai látványos, a Szent
Iván-éjhez
köthetõ
fény-festés-zene per-

I
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Gyermeknap a Helikopter
lakóparkban

formance-a lesz látható
az Erdõs Renée Ház
parkjában.
A Csekovszky Gyûjtemény Kiállítóháza 18
órakor Kleman Ágnes
elõadómûvész Interaktív Meseházával indítja
programját, 18.30-tól
az õskori agyagmûves
technikákat sajátíthatják el a gyerekek F.
Orosz Sára keramikus
mûvész vezetésével. A
zene és a kerámiamûvészet keresztmetszeteként pedig 21 és 22
órakor Fehér Károly
Cserépdobok a porondon címû elõadását
hallgathatja meg a közönség, aki aktívan is
részt vehet a hangszerek megszólaltatásá- # KILI TAMÁS
ban. Mindkét elõadás
Rákoshegyi Bapután tûzakrobata show
tista Gyülekezet
lesz. Óránként tárlatvezetésen és filmvetíté- és a Rákoshegyi Közössen ismerkedhetnek ségi Ház közös szervemeg a látogatók Cse- zésében egész napos
kovszky Árpád Munkácsy-díjas keramikusmûvész életmûvével.
A Rákoshegyi Bartók
Zeneházban 19 órától
Joseph Haydn: La Canterina (Az énekesnõ) címû operájának bemutatója hallható.
A különbözõ kerületi
helyszínek
között
rendszeres idõközönként ingyenes autóbusz közlekedik.

A

test és lélekfrissítõ, ingyenes programokkal
várták a családokat a
Helikopter lakóparkban, a Riszti János utcai
játszótér melletti szabad területen május 29-

én. Képzõmûvészek,
pedagógusok, önkéntesek
irányításával
bábelõadások, arcfestés, mozgásfejlesztõ
gyerektorna, aszfaltrajzolás, játékok, ügyességi versenyek, a gyermekfoglalkoztatóban
barkácsolás, kézmûves-foglalkozások várták a gyerekeket és
szüleiket. A szervezõk
részérõl az eseményen
részt vett Szabó Katalin,
a közösségi ház vezetõje és Szegedi Tivadar
baptista lelkész, valamint Fejér Gyula rákoshegyi önkormányzati
képviselõ.

Lezárult a népzenei verseny
# HOLÉRY PETRA
ájus 21-én került
sor a Bartók Zeneház által meghirdetett III. Országos Népzenei verseny döntõjére. Korcsoportok szerint lehetett jelentkezni, szóló népdalénekes,
a capella népdalénekes, a capella (3-5 fõ),
népdaléneklés hang-

M

szer kísérettel, népi zenész és Sándor Ildikó, Folklór Osztályának
hangszeres együttes, il- a Hagyományok Háza vezetõje volt a zsûri.
letve mesemondás kategóriáiban. A március
óta zajló versenyen, az
ország
különbözõ
pontjairól neveztek be
a fiatal hagyományõrzésre odafigyelõ gyermek csoportok.
A zeneház zenei
munkatársa Szabó Vilmos, Szabó István nép-

A döntõn elsõ helyen
végzett diákok, szóló
ének - lány kategóriában Debreczeni Gréta
(Hajdúböszörmény),
szóló ének - fiú Horváth
Csaba (Gyõr), népmese
Bulyáki Zsanett (Nagyecsed), illetve a csoportos ének kategóriájában
a Százszorszépek (Csákvár) és Füzikék énekegyüttes (Nagyecsed).
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Vigyázó Sándor Mûvelõdési Ház
(Pesti út 113., tel.: 256-4626)
www.vigyazomh.hu

Június 5. 18.00 A Rákosmente díszpolgára, a
Rákosmente közbiztonságáért Emlékérem és a
Rákosmente sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj kitüntetõ címek átadása, amelyet gálamûsor követ.
Június 7. 16.00 Enzsöl Ellák Irodalmi Szalon. Arany Jánostól Sík
Sándorig. Mûsorvezetõ: Dombrádi István. Háziasszony: Dózsa Ari.
A belépés díjtalan!
Június 9. 16.00 Pán Péter - mesebalett két felvonásban, Bartók,
Profkojev, Adam, Borogyin és Rimszkij-Korszakov zenéjére. A mûvelõdési ház balettnövendékei évzáró vizsgaelõadásának nyilvános
fõpróbája.
Június 12. 17.00 Magic Dance Show. A Magic Dance Mozgásmûvészeti Stúdió látványos, évadzáró show-mûsora.
Június 15. 18.00 Színek és formák nappali fényben - Dobai Tivadar fotográfus, a Rákosmenti fotóklub vezetõjének kiállítása. Bevezetõt mond: Révai Erzsébet fényképész szakoktató.
Június 19. 18.00 Valahol Európában. Jótékonysági musical-elõadás. Belépõ: 1800 Ft.

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

Június 11. 9.00-13.00 Baba- és gyermekruhabörze. Aki árusítana, kérjük, szíveskedjék elõzetesen telefonon jelentkezni.
Június 24. 21.00 Szentivánéji vigalom a
Szárnyas Sárkány Hete Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál hivatalos
társulatával, a Szárnyas Sárkányokkal. 21.00 A tûz ébredése címmel a Sárkánylányok Társulat mitikus elõadása tûztánccal és tûzzsonglõrködéssel. 21.30 A Szárnyas Sárkányok gólyalábas, hagyományõrzõ, interaktív játéka tûzgyújtással és tûzugrással.

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

Június 19. 19.00 Joseph Haydn: La Canterina (Az énekesnõ) - operabemutató.
Gasparina: Ducza Nóra, Apollonia: Bokor Jutta, Don Telagio:
Derecskei Zsolt, Don Ettore: Szigetvári Dávid. Mûvészeti vezetõ és
karmester: Németh Pál. Belépõjegy: 1300 Ft.
Június 25. 19.00 Tálentum - Szabó Marcell zongorahangversenye.
Belépõjegy: 1300 Ft.

Erdõs Renée Ház

(Báthory utca 31. Tel.: 256-6062)
Június 5. 10.00-14.00 ÖKONAP
Június 12. 10.00 Mesekönyv-illusztrálás
Szántó Piroska kiállításához kapcsolódva.
Június 12. 18.00 a Renée Cafeé-ban:
Singlish - az angol nyelvterület dalai Steve Jones (bendzsó, gitár)
elõadásában.
Június 19. 18.00 Múzeumok Éjszakája.
Június 20-ig Szántó Piroska festõ-, grafikusmûvész emlékkiállítása.
Június 26. 18.00 Séday Éva festõmûvész kiállításának megnyitója.
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Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Ház

(Hõsök tere 9. Tel.: 256-0267)
www.csekohaz.hu
Június 11. 17.00 Marshall Klub 2010. a
hangmester.hu szervezésében. A kiállított
Mashall újdonságokat kipróbálhatják a látogatók. Az MA, JVM,
JMD, MG, MB és CLASS szériák bemutatása. ChickenFly-, Ozone
Mama-, Villon Trió-koncertek. Az est végén értékes marshallos
ajándékok tombolasorsolása. Belépõdíj: 900 Ft.
Június 18. 10.00-13.00 Az anyatej világnapja. A XVII. kerületi
Egészségügyi Szolgálat, a XVII. kerületi Védõnõi Szolgálat és a
Csekovszky Árpád Mûvelõdési Ház szervezésében nyitott tanácsadás, szûrõvizsgálatok.
Június 19. 19.00-23.00 Shadows Klub évadzáró buli. Játszik: a The
Shadow Hungary Band. Belépõdíj: 1300 Ft.
Nyári táborok:
Június 21–26. Kézmûves alkotótábor Dévaványán, a Körös-Maros
vidékén 8-12 éves gyermekek részére. Részletekrõl érdeklõdni lehet
a mûvelõdési házban Kobza Enikõnél a 253-5270 telefonszámon.
Augusztus 23–27. 8.00-16.00 Akrobatikus Rock and Roll napközis
tábor gyerekeknek. A tábort vezeti: Perneki Ildikó edzõ. Részletes
felvilágosítás a 06-70-386-6831-es számon.
Augusztus 23–27. Angol-kézmûves napközis tábor kisiskolásoknak. Angolórák, kézmûves-foglalkozások, délutáni szabadidõs
programok, játék, kirándulás, étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna).
Nyelvoktató: Hajdu Judit nyelvvarázsló, nyelvtanár, www.nyelvvarazslo.hu. Részvételi díj: 18 000 Ft.

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

Június 4. Egyiptomi néprajzi és képzõmûvészeti
kiállítás Saber el-Adly gyûjteményébõl. A tárlatot
Fodor Sándor, az ELTE Sémi Filológia és Arab Tanszékének profeszszora nyitja meg. A kiállítás június 18-ig tekinthetõ meg.
Június 5. 13.30-16.30 Hastánc workshop. Hastánc-koreográfiák
tanítása. Foglalkozásvezetõ: Fehérvári Eszter.
Június 9. 18.00 Csabai Képzõmûvészeti Kör.
Június 13. 10.00-13.00 Öko kreatív foglalkozások óvodásoknak és
kisiskolásoknak.
Június 17. 18.00 Mûvészeti Szalon.
Június 21-25. 8.30-12.00 Kisvakond tábor. Óvoda-elõkészítõ tábor,
2-5 éves korú gyermekeknek. Foglalkozásvezetõ: Deák Ildikó óvodapedagógus. Díja: 5000 Ft/fõ.
Nyelvvarázs ovi. Játékos angol nyelvtanulás 4-7 éves gyermekeknek. Június 21-tõl minden hétfõn és szerdán 10.00-10.45.
Nyelvvarázs suli. Játékos angol nyelvtanulás 7-9 éves gyermekeknek. Június 21-tõl minden hétfõn és szerdán 11.00-11.45. Foglalkozásvezetõ: Hajdu Judit. Díja: 4000 Ft/4 alkalom, 1200 Ft/alkalom.

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

Június 4. 19.00 Mozart hangverseny - bérletszünet, jegyek válthatók.
Június 5. 19.00 Adáshiba - Kabos Gyula bérlet,
jegyek válthatók.
Június 9. 19.00 Adáshiba - Domján Edit bérlet, jegyek válthatók.
Június 18. 19.00 Kaviár és lencse - bérletszünet, jegyek válthatók.
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Sikeres volt a Ligetfesztivál
# SZAKÁCS ZSUZSA
ájus 22-én a Bóbita és a Gesztenyés
Óvoda apróságainak
mûsorával kezdõdött a
Ligetfesztivál, amelynek háziasszonya az
idén is Dévényi Kata, a
rákosligeti mûvelõdési
ház igazgatója volt. Az
udvaron felállított színpad elõtt Néder Norbert
köszöntötte közönségét,
majd kezdetét vette a
kétszemélyes Ládafia
Bábszínház Nyakigláb,
Csupaháj,
Málészáj,
avagy, hol terem az
igazság címû mûsora,
amelyet a gyerekek leterített rongyszõnyegeken néztek, nevettek,
tapsoltak végig. A Ládafia Bábszínház tizenöt éve komédiázik vásárokban, utcákon, tereken különféle családi

M

közösségeknek. „Elveszett a népmesék természetes közege, a fonó.
Ezért a mi elõadásaink
szabad ég alá teremtetnek, és a felhasznált
anyagokkal, eszközökkel egy olyan világot
idéztetünk meg, amely
egykoron meséink bölcsõje volt” – kezdte mûsorát a Ládafia Bábszínház társulata.
A sátrak alatt készült
a vásárfia, apró kezek
fûzték, tekerték a színes
gyöngyöket Neczné Vajina Zsuzsanna pedagógus segítségével. Egy
másik asztalnál agyagot
gyúrtak,
formáztak,
hogy vidám, tekergõs
csigák keljenek életre,
de az sem csalódott, akinek sakkozni támadt
kedve.
Vági Imre, a százéves
rákosligeti sakkegylet

tagja öfogadta a partira
jelentkezõket.
A levegõ füstös illata
már messzirõl hirdette,
elkezdõdött a pörköltfõzõverseny. A Varga
László és felesége által
készített sûrûszaftos,
borjúlábszárból készült
pörkölt gyõzött, de hamar kiürült a többi bogrács is.
A ligeti gondozói
központ munkatársai
általános szûrõvizsgá-

latra invitálták a fesztivál utcájában sétálókat,
Fürjes Péter, a 264. számú Hunyadi János
Cserkészcsapat
parancsnoka és a cserkészek rajzversennyel tették próbára a gyerekek
ügyességét. A ligetiek
egyik büszkesége, a
Gózon Gyula színház is
megmutatta magát, de
jelen volt az Evangélikus Egyházközség, a
Baptista gyülekezet, a

Református Egyházközség és a Római Katolikus Egyházközség is.
Ebéd után Németh
Károly, Pécsi Kis Ágnes
és Szántó Csaba nótákat
énekelt, majd ismét a
gyerekeknek kedvezett
a mûsor, hisz a gólyalábas bohócok produkálták magukat. A szabadtéri programnak a menetrendszerûen megérkezõ zivatar vetett véget, így a Zöld a Bíbor
Band nagy sikerû koncertjét már a Csekovszky Mûvelõdési Házban hallgatta a közönség. A Tornado Hungary lánycsapat akrobatikus rock,n roll bemutatót tartott, majd az
egész napos fesztivál
nagy sikerû „utcabállal” zárult, amihez a
Tom Cat Band zenekar
szolgáltatta a zenét.

NEM MENZA (NEM ÉTELGYÁR) HANEM A NAGYMAMA HÁZI KOSZTJA.
NAPI MENÜ KISZÁLLÍTÁS A 17. KERÜLETBEN
HETI ELÕFIZETÉSSEL 690 FT-TÓL/NAP.
A KÖVETKEZÕ KÉT HÉT AJÁNLATA:

06. 07. Hétfõ:
Tejfölös burgonyaleves.
A: Rizsfelfújt, málnaöntettel.
B: Pácolt csirkecomb roston sütve.
06. 08. Kedd:
Gyümölcsleves.
A: Házi rakott burgonya.
B: Rántott sertésszelet.
06. 09. Szerda:
Tavaszi zöldségleves.
A: Csülök Pékné módra.
B: Paradicsomos káposztafõzelék.
06. 10. Csütörtök:
Kukorica krémleves.
A: Lasagne bolognai módra.
B: Resztelt sertésmáj.
06. 11. Péntek:
Gulyásleves.
A: Tejbegríz kakaószórással.
B: Gombapaprikás galuskával.

06. 14. Hétfõ:
Daragaluska leves.
A: Tepsis hús.
B: Káposztás tészta.
06. 15. Kedd:
Tárkonyos zöldségleves.
A: Kelkáposzta fõzelék, vagdalttal.
B: Szilvás gombóc.
06. 16. Szerda:
Karfiolleves.
A: Szezámos csirkemell csíkok.
B: Túrós csusza.
06. 17. Csütörtök:
Burgonya krémleves.
A: Csirkemell Hawai módra.
B: Rántott tengeri hal, majonézes
burgonyasalátával.
06. 18. Péntek:
Csirkeaprólék leves.
A: Túrós palacsinta.
B: Csikós tokány.

Aktuális étlap, kiszállítással kapcsolatos információk, megrendelés:

Marcsa Néni Vendéglõje
1173 Budapest, Pesti út 211.
Telefon: 06-1-257-8753
E-mail: foglalas@marcsaneni.hu
www.marcsaneni.hu

Minden szombaton Svédasztalos ebéd.
12 és 16 óra között 1990 Ft/fõ.
6 éves korig ingyenes, 12 éves korig -50%!
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Musicalcsillogás Serbán Attilával
# SZAKÁCS ZSUZSA
gazi örömzenélésnek
lehettek tanúi azok,
akik május 21-én eljöttek Serbán Attila musicalszínész-táncos és a
Jazz and More énekegyüttes Musicalcsillogás címû produkciójának bemutatójára a Vigyázó Sándor Mûvelõdési Házba. A szünetben Csikó Georgina, a
Jazz and More fiatal
tagja mesélte, kilenc évvel ezelõtt Halkovics Ágnes – a rákoskeresztúri
Bartók Béla Zeneiskola
tanára, karnagya – feladott egy hirdetést, és a

I

jelentkezõ fiatalokkal
megalakította azt a közel ötvenfõs vegyes kórust, amelynek tagjai
ma este gospelt, jazzt
énekeltek, illetve elvittek bennünket a musicalek világába, miközben végigtáncolták az
estét. Kíséretük mindössze egy zongora volt,
ami még inkább elõtérbe helyezte kivételes tehetségüket. A kórustagokat összekapcsolja a
zene varázsa, az egymás iránti szeretet és
tisztelet, valamint az új
utak iránti nyitottság,
többen énekesi, színészi
ambíciójukat is próbára

tehetik, hiszen gyakran
kapnak szólista feladatokat itthon, illetve külföldön is.
Serbán Attilával, a
Madách Színház fiatal
táncos színészével egy
CD felvételén ismerkedett meg a Jazz and Mo-

re énekegyüttes, amit
közös lemezbemutató
koncert követett. Egyre
többet lépnek fel együtt,
így a repertoár is bõvül.
Ezen az estén is felhangzottak újdonságok,
eddig sehol el nem
hangzott közös produk-

ciók, mint például egy
Queen-sláger. Serbán
Beregszászból érkezett
Magyarországra, miután az Ungvári Táncmûvészeti Fõiskolán
táncpedagógus-koreográfus szakon lediplomázott. Elõször nagy derültségek közepette bemutatta hogyan táncolt
az Ukrán Fegyveres
Erõk népi együttesében,
majd ismert musicalekbõl énekelt.
Serbán Attila és a Jazz
and More énekegyüttes
az Abba Thank You For
The Music címû örökzöldjével búcsúzott közönségétõl.

körülvevõ mikro- és
makrokozmoszt, élõvilágot és történelmi értékeinket. A klub minden

tagjának közös az érdeklõdési köre a természet, így fõ irányvonaluk a természetfotózás.

Fotótárlat a Vigyázóban
# KILI TAMÁS
négy évvel ezelõtt
alakult Bársony
István digitális fotóklub
legsikerültebb felvételeibõl nyílt kiállítás a Vigyázó Sándor Mûvelõdési Házban május 18án, a tárlatot Zila Sándor
természetfotós nyitotta
meg. A Ballonyi galérián nem csak csodálatos
természetfotókra, port-

A

rékra, hanem speciális
szemüveggel néhány
fantasztikus térhatást
nyújtó háromdimenziós
képre is rácsodálkozhattunk.
Zila Sándor hangsúlyozta, hogy a digitális
fotózás nekünk egy teljesen új világ, de a kísérletezés egy idõs a fényképezéssel, és ez a kiállítás is a klubtagok kísérletezõ szellemiségét

hivatott
bemutatni,
ugyanakkor az alkotók
az eredeti expozíciókat
továbbgondolva izgalmas mondanivalóval
feltöltve tárják a látogatók elé alkotásaikat.
A klub 25 állandó taggal mûködik, az összejöveteleknek a mûvelõdési ház ad otthont. A
kiállításon a digitális
technika segítségével
mutatják be a minket

HIRDETMÉNY
HIRDETMÉNYI TÁJÉKOZTATÁS A FÖLDHASZNÁLÓK ÉS FÖLDTULAJDONOSOK SZÁMÁRA A 2010. ÉVI HATÁRSZEMLE MEGTARTÁSÁRÓL
A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény minden földhasználó számára elõírja termõföldjének mezõgazdasági hasznosítását. A hasznosítási kötelezettség rendszeres ellenõrzése a törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az ingatlanügyi hatóság - azaz a földhivatal - feladata. Az idõszerû mezõgadasági munkák elvégzését a földhivatalok a határszemlék keretében ellenõrzik.
Tájékoztatjuk a földhasználókat és földtulajdonosokat, hogy a fõváros területén a határszemle 2010. május 17. napján kezdõdik!
Kérjük, hogy a fenti határidõig, majd azt követõen is folyamatosan gondoskodjanak a tulajdonukban, használatukban lévõ termõföld mûvelési ágának
megfelelõ hasznosításáról. Ha a földhasználó a hasznosítási kötelezettségének felróható okból nem tesz eleget, földvédelmi bírság megfizetésére kötelezhetõ, a szükséges munkák elvégzésére való kötelezéssel egyidejûleg.
A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 25/B szakasza értelmében, aki
termõföldet használ, és annak területe - a földrészletek számától függetlenül
- az egy hektárt meghaladja, annak használatát köteles a területileg illetékes

elsõ fokú földhivatalhoz bejelenteni a használat megkezdésétõl számított 30
napon belül. A bejelentést elmulasztót a földhivatal bírsággal sújtja.
Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4.) bekezdése értelmében,
a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanán a parlagfû virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. Ennek elmulasztása esetén
közérdekû védekezést kell elrendelni, növényvédelmi bírság kiszabása mellett. A parlagfû elleni védekezés hatósági helyszíni ellenõrzési munkáinak
kezdõ idõpontja: 2010. július 1.
Az elõzõekben leírt jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében ezért
kérjük a földhasználókat és földtulajdonosokat, hogy ingatlanuk mezõgazdasági hasznosításáról, a használat bejelentésérõl, továbbá az ingatlan parlagfûmentes állapotban tartásáról gondoskodni szíveskedjenek!
Budapest, 2010. május 6.
Borsay László hivatalvezetõ
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Nippek és Bambi
a retrokiállításon
# SZAKÁCS ZSUZSA
zok a bizonyos,
hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évek,
amikor a harsány színek, a hatalmas klipszek, a lekerekített formák és a töménytelen
mûanyag vitte a prímet. Retro. Így hívjuk
ma divatosan ezt a korszakot, aminek óriási a
vonzereje.
A Rákoscsabai Közösségi Ház munkatársai
hónapokkal ezelõtt felhívást intéztek Rákosmente lakosságához,
hogy és hozzák el a
Trapper farmert, a jersey
miniruhát, a nejlon,
végiggombos otthonkát,
vagy a selyem fejkendõket, a nippeket, a szódásüveget, a bakelitlemezt egy nagy közös
retrokiállítás nyílhasson.
Az ötletet támogatta
Kiss Imre, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója, aki elhozta saját
gyûjtését, a korszak legjellemzõbb nippeit, kerámiáit. A május 14-i
megnyitón Kiss Imre elmondta, „a retro valami
olyan, ami visszamenõleges a múltba”. A falon
lévõ plakátok közül az
egyik fennen hirdette,
hogy „Együnk halat,
legjobb falat” és persze

A

a fõ helyrõl Fabulon Ági
mosolyog, a kor leghíresebb reklámarca.
A piperéket felsorakoztató asztalon Ultra
Derm, Flora kéztisztító
por, a vitrinben a hatvanas évek elmaradhatatlan díszei, a nippek, a
gyöngyökbõl fûzött óriás fülbevalók és a múlt
század kátrány ízû coca-colája is, a Bambi. A

Hírhozó

90 éves a Pro Patria
cserkészcsapat
# SZAKÁCS ZSUZSA

140. Pro Patria
cserkészcsapat
május 15-én ünnepelte
fennállásának 90. évfordulóját. A program
szentmisével kezdõdött
a Rákoscsabai fõplébánián, amit Gyulai Endre
Szeged-Csanád megyés
nyugalmazott püspök
és Galambossy Endre, a a X. Cserkészkerület réA jubileumi csapattemplom plébánosa ce- szérõl. Nyerges Gyuláné gyûlésen részt vett Horlebrált. Az ünnepi mi- (Uthy Julianna), Uthy váth Tamás alpolgársén jelen volt Füzessy Gyula egykori csapatpa- mester, Buskó András, a
Zoltán református lel- rancsnok unokája a Pro Lengyel Kisebbségi Önkész és Mandula József Patriának adományozta kormányzat
elnöke,
atya. A fogadalomtétel nagyapja legutolsó pa- Arató László, Szentirmai
megújítása után a Kato- rancskönyvét. A Katoli- Józsefné cserkésztisztek,
likus Körben zászlófel- kus Körben Balogh Sán- a 812. számú Csaba vevonással és koszorúzás- dorné csapatparancsnok zér, 264. számú Hunyasal folytatódott az ün- nyitotta meg a csabai di János, 1044. számú
nepség, majd az Or- cserkészek történetét Roder Imre és a 301.
szágzászlónál beszédet bemutató
kiállítást. számú Kazinczy Ferenc
mondott Gelencsér Lász- Ebéd után Csiki Gergõ és cserkészcsapatok, vakönnyûzenét Szécsi Pál, ló, Ivasivka Mátyás pécsi Csiki Katalin szolgáltatta lamint Egerbõl Báthori
a Boney M, a Bee Gees cserkésztiszt, Szakács a zenét a nagy sikerû László cserkésztiszt és
és az Abba képviseltet- Gusztáv és Téglás Gergely táncházhoz.
csapata.
te bakelitlemezen. AbA 140. Pro Patria Cserkészcsapat. adja a feladatot Uthy Gyulának. 1948ban az idõben a Fürge
1918-ban a rákoscsabai Kádár Gyula 8- ban a kormány feloszlatta a csapatot és
ujjak címû újságot ta10 fõbõl álló fiú rajt szervez, amit késõbb megkezdõdött a katakomba cserkészet.
nulmányozták a hölKenessey Árpád, 1919 nyarától Bartos 1989-ben Hosszú Gáspár vezetésével
gyek, és az évente megJózsef vezet. A Galamb raj önálló csapat- alakul újjá a csapat. 1990-ben a rákosjelenõ Ez a divat évtá szervezõdik, a névadásra 1921 máju- csabai Nepomuki Szent János Fõplébákönyvet. És el ne feledsában kerül sor Sík Sándor igazolásával. nia lett a Fenntartó Testület, elnöke a
kezzünk a hatvanas
1926-ban id. Uthy István veszi át a csa- mindenkori plébános. A háború alatt a
évek csúcstechnikájápatvezetést, 1932-ben elkezdõdik az cserkészek sok lengyel katonát bújtattak,
ról, a ZK 145 Grundig
1933-as gödöllõi Jamboree elõkészítése, ezért a lengyelek egy Szûz Mária-szobrot
Licence orsós magnóahol Uthy István a táborvezetõ, majd át- állítottak fel a Katolikus Körben.
ról, valamint az Optima
táskaírógéprõl.
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Lezárult a Sólyom kupa
Száztizenöten indultak a lövészversenyen
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Budapesti Kerületek
Foci Tornája idén is

# MUNKATÁRSUNKTÓL

# MUNKATÁRSUNKTÓL

ákosmente
Önkormányzata és a
rákoskeresztúri Sólyom Klub tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Sólyom
Kupa lövészversenyt,
amely az idén három
fordulós volt. A februári, márciusi és a május 8-i idõpontban
száztizenöten mérték
össze tudásukat a különbözõ korosztályokban. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre
és a díjkiosztó ünnepségre június 5-én,
17.00 órakor kerül sor
a Sólyom Klub lõterén
(Vanília utca 7.).
Eredmények. Serdülõ lány korcsoport: B.
Nagy Réka 121 pont,

J

únius 5-én rendezik
meg a Budapesti Kerületek Foci tornáját,
amelyre mind a 23 kerület, valamint a Fõváros csapata is benevezett. Tavaly a XII. kerü-

R

letiek bizonyultak a
legjobbnak, Rákosmente csapata a 6. lett.
A tornának most is a
III. kerületi TUE sportközpont (Kalap u. 1.)
ad otthont, minden
résztvevõ egészségügyi
teszten vehet részt.

Ingyenes szolgáltatások
a Fidesz irodájában
2. Lengyel Alexandra
88, 3. Molnár Judit 56.
Serdülõ fiú: Urbán
Áhim 209, 2. Gál Péter
183, 3. Hornyák Dániel 168. Ifjúsági lány: B.
Nagy Inez 132, 2. Balogh Anikó 118, 3.
Tóth Ildikó 72. Ifjúsági
fiú: Zsolnai Gergõ 233,

2. Domokos Attila 217,
Polgári Viktor 165.
Felnõtt nõ: Cseh Hajnalka 228, 2. Vaczkóné
Diószegi Csilla 209, 3.
Lengyelné Rót Edina
129. Felnõtt férfi: Polgári Béla 246, 2. Vass
Mihály 237. 3. László
Sándor 222.

Jogsegély Veresné Dr. Hole Ágnes június 24-én (csütörtök)
18-19 óráig * Építésügyi szaktanácsadás Krupánszki Teréz
június 8-án (kedd) 18-19 óráig csak XVII. kerületiek számára
* Növényvédelmi tanácsadás Gál Miklós június 17-én (csütörtök) 18-19 óráig * Informatikai tanácsadás Gulyás Lajos:
gulyas.lajos @vodafone.hu, 06-70-367-97-00 * Adózási,
könyvelési tanácsadás Góczán Péterné Anikó színvonal1@t-online.hu, 06-20-574-5518 * EU-pályázati tanácsadás Berey István berey@hu.inter.net
Irodánk: Rákoscsaba, Péceli út 106. telefon: 259-13-14
Nyitva tartás: hétfõ-péntek 16-19 óra között
www.rakosmente.fidesz.hu, rakosmente@fidesz.hu

Az érszûkület kezelése Nashwan-ParasoundPlus eljárással
Magyarország egész területén elérhetõ már
z újságokban egyre többet olvashatunk az érszûkületrõl,
annak veszélyeirõl és
tüneteirõl. A rendszeres felvilágosítás egyre
több érintett beteget ébresztett rá hazánkban is
a betegsége gyógyíttatására. Nagyon fontos,
ha idõben fedezik fel
magukon a tüneteket,
akkor meggyógyulhatnak és elkerülhetik a
tragédiát, az amputációt. Megoldás lehet a
már városunkban is elérhetõ Nashwan-ParasoundPlus kezelés.
Az érszûkület ma
már népbetegségnek
számít, Dr. Khaled
Nashwan találmánya
ezt a kórt kezeli sikerrel, és ami fontos, fájdalommentesen. A jemeni származású orvos találmányáért 25
nemzetközi nagydíjat
kapott, és 2006-ban õ

A

lett Magyarországon
az év feltalálója. Az eljárás infra-, ultra- és
hallható hang alapján
rugalmasabbá teszi az
ér falát, valamint a beszûkült, elzáródott érszakasz
környékén
mellékereket képez és
azokat funkcióátvételre serkenti. A készüléknek köszönhetõen több
száz beteg számolhat
be javulásról, gyógyulásról. Az érszûkületrõl
érdemes tudni, hogy
nemcsak az erek szûkületét, hanem a mozgás, az optimizmus, a
remény és a kedélyállapot szûkületét is jelenti. Hiszen e betegség
képes megingatni az
ember mozgását, keresõképességét és a nyugalmát, tehát alattomos
betegségrõl van szó.
Rengetegen esnek áldozatul az érszûkületbõl adódó szövõdmé-

A betegeket kellemes
körülmény és szakképzett
dolgozók várják

nyeknek, tudniillik sokan izületi, vagy egyéb
betegségnek tulajdonítják az érszûkület tüneteit, így évek múlnak
el úgy, hogy a betegség
nincs megfelelõen kezelve. Ami észrevétlenül egyre rosszabbodni
fog, és már csak akkor
kezdenek el vele komolyan foglalkozni,

amikor már késõ, és
csak keveset lehet tenni
ellene. Az érszûkület
sok esetben vezethet
tragédiához, konkrétan
az amputációhoz. Hazánkban évente 5000
lábat
amputálnak,
nemzetközi becslések
szerint, pedig közel
egymillió végtagot távolítanak el a világon.
Milyen tünetei vannak
az érszûkületnek? Figyelmeztetõ jelek lehetnek, ha nyugalomban vagy terhelésre
mással nem magyarázható végtagi fájdalom
jelentkezik, ha olyan
tünetek jelentkeznek,
mint pl. a járástávolság
csökkenése, sápadt hideg végtag, a végtag(ok) zsibbadtsága,
férfiaknál szexuális zavarok, fejfájás, fülzúgás, szédülés és fáradékonyság. Az érszûkület kialakulásában koc-

kázati tényezõt jelent a
dohányzás, a cukorbetegség, a magas vérzsír
és koleszterinszint, a
magas vérnyomás és a
családi
halmozódás
(örökletes). Emellett
szerepet játszik még az
idõs életkor, az elhízás,
a mozgásszegény életmód és a stressz, ezeknél a megelõzés nagy jelentõséggel bír. Kedvezõ fejlemény, hogy több
gépet alkalmaznak, így
az elõjegyzések is lerövidültek. Az eljárást kezelõ centrumok Budapest 4 kerületében, többek között a XVII. kerületben és minden megyeszékhelyen megtalálhatóak.
(X)
Felvilágosítás:
www.medhungary.com
vagy 06-70/210-15-13,
06-30/265-93-60,
06-20/327-68-35,
06-72/551-714

Hírhozó
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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a 2010. évi általános
mezõgazdasági összeírásról
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2010. évi XXIV. törvény
alapján 2010. június 1. és június 21. között az ország valamennyi
településén általános mezõgazdasági összeírást (ÁMÖ) hajt végre.
A 2010 júniusában folyó felvétel a magyar agrárstatisztika történetének hetedik teljes körû összeírása. Hasonló összeírások Magyarországon 1895-ben, 1935-ben, 1972-ben, 1981-ben, 1991ben és 2000-ben voltak. Az adatfelvétel szükségességét az támasztja alá, hogy a legutóbbi teljes körû összeírás óta folytatódott a magyar mezõgazdaság 1990-es években megindult átalakulása, de emellett újabb kihívás elé állította az agráriumot az is,
hogy 2004-ben Magyarország az Európai Unió tagja lett. Az öszszeírás feladata, hogy átfogó képet adjon a döntéshozóknak és a
gazdálkodóknak egyaránt az átalakulás folyamatáról, a mezõgazdaság jelenlegi szerkezetérõl és az ágazat szereplõinek helyzetérõl.
Az ÁMÖ kiterjed a földhasználat, a növénytermesztés, az állatállomány részletes feltérképezése mellett a mezõgazdaságban foglalkoztatottak összeírására, mezõgazdasági szolgáltatások nyújtására és igénybevételére, valamint a mezõgazdasági termelési
módszerek - talajmûvelési, öntözési, trágyázási stb. eljárások számbavételére is. Újdonság, hogy a gazdaságokat nem a gazdálkodó székhelyével (lakhelyével), hanem a legfontosabbnak ítélt
mezõgazdasági tevékenység (pl.: valamely növénytermesztési
ágazat, állattartó telep, stb.) földrajzi helyével azonosítjuk. A földrajzi hely meghatározásához a helyrajzi számot, vagy a területalapú támogatások esetében meghatározott MEPAR-azonosítót
használjuk fel. A kérdések megfogalmazásakor nagy gondot fordítottunk arra, hogy azok világosak, mindenki számára egyértelmûen és könnyen megválaszolhatóak legyenek.

A termelõket, egyéni gazdaságokat szakszerûen felkészített öszszeírók keresik fel és személyes beszélgetés során töltik ki a kérdõíveket, míg a gazdálkodó szervezetek maguk töltik ki, s postán
küldik vissza a KSH-nak. Mivel az összeírást törvény írja elõ, a
kérdésekre a válaszadás kötelezõ! Az adatgyûjtést elrendelõ uniós és hazai jogszabályok értelmében Magyarországon adatot kell
szolgáltatni az olyan mezõgazdasági tevékenységet folytató háztartásoknak és társas vállalkozásoknak (természetes és jogi személyeknek), akik az összeírás eszmei idõpontjában (2010. június
1-jén):
 mezõgazdasági hasznosítás alatt álló termõterületet használnak,
vagy
mezõgazdasági haszonállatot tartanak, vagy
intenzív kertészeti termelést, illetve gombatermesztést
folytatnak, vagy
mezõgazdasági szolgáltatást végeznek.
A KSH érintett munkatársain kívül mintegy 13 ezer összeíró, továbbá 3 ezer felülvizsgáló és területfelelõs vesz részt az összeírás
végrehajtásában. A résztvevõk személyre szóló igazolványt kapnak. Szükség esetén az igazolvány sorszáma alapján, a KSH területileg illetékes szervezeti egységeinél ellenõrizhetik annak jogszerû használatát. Az összeírásban résztvevõknek, amennyiben
az adatszolgáltató kéri, személyazonosító okmánnyal is igazolniuk kell magukat. Az összeírás idõszakában a KSH munkatársai
az ingyenesen hívható 06-80-200-224-es telefonszámon érhetõk
el, s készségesen válaszolnak az összeírással kapcsolatban felmerülõ kérdésekre.
A KSH kéri a települések jegyzõit, hogy szükség esetén - például
az összeírásban résztvevõk toborzásakor településükre vonatkozó helyi információ szolgáltatásával, az összeírók képzéséhez
szükséges helyiség biztosításával, stb. - segítsék a statisztikusokat az országosan is kiemelt fontosságú feladat eredményes végrehajtásában.
Központi Statisztikai Hivatal

FELHÍVÁS

Tisztelt Rákosmenti Polgárok!
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 59. §a, valamint a fertõzõ betegségek és járványok megelõzése érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló 18/1998.
(VI. 3.) NM rendelet 19. §-ában foglaltak alapján az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Középmagyarországi Regionális Intézete Budapest egész területén kötelezõ tüdõszûrõ vizsgálat elvégzését rendelte el,
amely a XVII. kerületben bejelentett lakcímmel (lakóhellyel, 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 tüdõgondozó intézetben
gyógykezelés alatt állnak.
A tüdõszûrõ vizsgálat helye: Tüdõszûrõ Állomás (1173
Budapest, Egészségház u. 40. telefonszám: 257-4429).

A Tüdõszûrõ Állomás nyitvatartási ideje:
Hétfõn és Szerdán: 13.00–19.00
Kedden és Csütörtökön: 8.00–14.00
Pénteken: 7.00–13.00
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 személyre bírság szabható ki.
Köszönöm a kötelezõ szûrõvizsgálat zavartalan lebonyolításához szükséges együttmûködésüket!
Budapest Rákosmente, 2010. május
dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ
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KÖZREND – KÖZBIZTONSÁG

Testvére szúrta
szívtájon
# MUNKATÁRSUNKTÓL
ájus 23-án R. J.-né
értesítette a rendõrséget, hogy két fia
összeszólalkozott, mivel elõzõleg este is már
volt konfliktusuk abból,
hogy R. Gy. õt folyamatosan fenyegeti, ezért
R. J. az édesanyja védelmére kelt. A Medical
Center egészségügyi intézménynél
szintén
összeszólalkozott a két
testvér, majd egy 15-20
cm pengehosszúságú
konyhakést R. J. két alkalommal a testvére, R.
Gy. felsõ testébe szúrt.

M

R. Gy. az egészségügyi intézet sarkán feküdt, hasát fájlalta, a
felsõ testén két szúrásnyom volt látható,
amelybõl vér folyt. Az
egyik szúrás a szív mellett baloldalon, illetve a
másik a has felett, baloldalon volt látható.
R. J. kérdésre elmondta, hogy összevitatkoztak, ezek után a
testvére elõvett egy
kést, majd azzal támadt neki. A támadás
elhárítására a testvére
jobb kezét megfogta,
majd befordította a
mellkas irányába a

kést, amivel megszúrta
a testvérét. Ezek után
R. Gy. meglökte R. J.-t,
aki hátraesett, illetve a
fejét a Medical Center
egyik beton oszlopába
ütötte, amelynek hatására megszédült, majd
ráesett a testvére hasára aki még a kezében
tartotta a kést.
Elmondása szerint
valószínûleg így szúrhatta meg második alkalommal.
Az eljárást a BRFK
Életvédelmi Osztálya
folytatja, mivel a sértett
életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Traffipax a kerületben
rendõrség
az
alábbi helyszíneken és idõpontokban tervez sebességmérést végezni a kerületben:

A

Június 4. 09.00-11.00
Gyöngytyúk utcában.
Június 7. 09.00-11.00
Péceli úton.
Június 8. 12.30-14.30
513. utcában.
Június 14. 09.0011.00 Liget soron.
Június 15. 12.30-

rendõrség közokirat-hamisítás
megalapozott gyanúja
miatt nyomozást indított Sz. A. ellen, mivel
május 14-én a Pesti út
MKB bankfiókban folyószámlát
nyitott,
amely során személyes
adatainak igazolása végett hamisnak látszó,
nevére és címére kiállított lakcímet igazoló
hatósági igazolványt

A

adott át a banki ügyintézõnek. Az igazolvány hamisnak látszott, arról szemmel
láthatóan több okmányvédelmi elem hiányzik, így a banki
ügyintézõ értesítette a
rendõrséget.
Sz. A. vallomásban
elõmondta, hogy a
banki ügyintézõ részére átadott lakcímet igazoló kártyát lakhelyén
készítette, felesége és a
saját eredeti lakcímkár-

tyáján szereplõ adatokat összevágta. Közölte, azért volt szüksége
a hamis közokirat elkészítésre, mivel a fenti
címre nincs bejelentkezve és ezáltal a postai
küldeményeket
nem tudta átvenni a
postán.
Elmondta,
hogy a hamis közokiratot kb. 5 esetben használta fel egy XI. kerületi
postahivatalban,
amikor postai küldeményeket vett át.

14.30 a Zrínyi út Pesti út és Pásztorfalva
utca közötti szakaszán.
Június 16. 09.0011.00 Naplás úton.
Június 21. 09.0011.00 Almásháza utcában.
Június 22. 12.3014.30 a Zrínyi út Pesti és Péceli út közötti
szakaszán.
Június 23. 09.0011.00 Péceli úton.
Június 25. 09.0011.00 Lõrinci úton.

Telefont lopott
az iskolánál
# MUNKATÁRSUNKTÓL

Lakcímkártyát készített magának D
# MUNKATÁRSUNKTÓL
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. P. megalapozottan gyanúsítható
azzal, hogy május 12én az Újlak utcai Általános Iskola elõtt elkérte K. I. M. mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy azzal telefonáljon. Miután K. I. M.
a mobiltelefont átadta
D. P.-nek, õ a helyszínrõl a Pesti út irányába a
telefonnal együtt elszaladt. Ezt követõen a
rendõrök D. P.-t kis idõ
múlva a helyszín közelében intézkedés alá
vonták, amely során a
K. I. M.-tól korábban

eltulajdonított mobiltelefont D. P. önként elõadta.
A lopással okozott
kár 16 000 forint.
2007. június 1-tõl a
lopás bûncselekmény
alsó értékhatára a 20
000 forintot meghaladó
összeg, így D. P. cselekménye nem bûncselekmény, ezért az eljárást az illetékességgel
rendelkezõ Budapest
Fõváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Közigazgatási iroda Szabálysértési Csoportja
folytatja le.

Felhívás
A BRFK XVII. kerületi Rendõrkapitányság a 417/2010/bü. számon eljárást folytat szeméremsértés vétsége miatt ismeretlen tettes ellen. Az elkövetõrõl a mellékelt grafikai rajz készült.
Az 50-55 év körüli, átlagos testalkatú,
180-190 cm magas férfi 2010. március
13-án 15.30 óra körüli idõben, a 276E
jelzésû autóbuszon mutogatta magát
egy tizenkét éves kislány elõtt.
Kérjük, hogy amennyiben a férfit felisNem érte meg a száguldás annak az autósnak, aki az 545. merték, vagy érdemleges információval (1)-253-2340,
vagy
06-(1)-253utcában túl gyorsan hajtott, hiszen kilencvenezer forintos rendelkeznek róla, értesítsék a BRFK. 2300/135 telefonszámokon. A bejelentõ
bírságot szabtak ki rá.
XVII. kerületi Rendõrkapitányságot a 06- adatait a rendõrség titkosan kezeli!

22

SZABADIDÕ

Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Megfejtéseiket nyílt postai levelezõlapon várjuk szerkesztõségünk címére: 1173 Pesti út 166.
Beküldési határidõ: június 21. 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 lapszámunkban

Hírhozó

közöljük, nyereményüket telefonon (telefonszám: 257-9589) történõ egyeztetés után szerkesztõségünkben vehetik át. Elõzõ számunk rejtvényének helyes megfejtése: Gyökeres változást hozott
önnek. Nyertes olvasóink: Tõzsér Béláné 1173 Pesti út; Petõ János
1173 Újlak utca; Tucsa Viktor 1174 Erdõ utca. A nyerteseknek
gratulálunk!

HIRDETÉSFELVÉTEL:
tel/fax.: 259-0511
Mobil.: 06-20-934-1257
e-mail: hirhozo.hirdetes@t-online.hu, hirhozo@t-online.hu
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ALBÉRLET
25 M2-ES üzlethelyiség kiadó az Újlak utcában. Kis
rezsiköltség. Tel: 06-20-295-6255
XVII. KERÜLETI sorházi lakás kiadó hosszú távra. 80
000 Ft/hó + rezsi. Tel: 06-30-556-4084
KIADÓ egy 2 és fél szobás földszinti lakás a színes
házakban. Tel: 06-30-932-7041

EGYÉB
ARANY- ÉS EZÜSTFELVÁSÁRLÁS a napi legjobb áron.
2800 Ft-tól 3600 Ft-ig. Üzlet: VII. Wesselényi u. 19.
Tel: 317-9938
USZODAVEGYSZEREK, algaölõ 5L 2500 Ft, Ph-csökkentõ 5kg 2500 Ft, Kombi klórtabletta 1kg 2200 Ft.
Gyorsan oldódó klórtabletta 2000 Ft/kg. Tel: 06-20529-4632
ÜZLET KIADÓ a Pesti úton, a kerület legfrekventáltabb helyén, 25 m2, bármilyen profilra. Tel: 06-209477-549

SZOLGÁLTATÁS
FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS garanciával és 10%
kedvezménnyel! Tisztaság, pontosság, antialkoholista szakember! Tel: 256-4425, 06-20-994-7726
REDÕNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY, NAPELLEN-

ZÕ, ROLETTA, SZÚNYOGHÁLÓ-KÉSZÍTÉS RÖVID HATÁRIDÕRE A NEMESKÉRI ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKÁTÓL. SZALAGFÜGGÖNY-TISZTÍTÁS IS! TEL: 257-1875, 06-20-9719-201

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA, NORDMENDE, GRUNDIG,
VESTEL, DUAL, SCHNEIDER). Tel: 06-20-531-7638
FOGSOROK KÉSZÍTÉSE, javítása, szükség esetén háznál is. Tel: 06-30-314-22-26
KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS emelõhátfalas autóval,
megbízható rakodókkal. Irattárrendezés, épületen belüli anyagmozgatás. Tel: 06-30-631-6968, 257-7510
TETÕFEDÉS-BÁDOGOZÁS. Bármilyen tetõ fedése, szigetelése, javítása, felújítás - kisebb ácsmunkával,
szakmai hozzáértéssel, garanciával. Tel: 291-0081
19h-tól, 06-30-401-7462
BÁDOGOS, TETÕFEDÕ szigetelés, kéményfelújítás
azonnal garanciával. Tel: 280-1271, 06-20-532-7823
BÚTORASZTALOS MESTER. www.skprofi.freesite.hu
Konyhabútor, beépített bútor, lépcsõ és javítások. Díjmentes felmérés és tervezés. Tel: 06-70-5244-520
VILLANYBOJLER JAVÍTÁSA NONSTOP. Vízkõtelenítés,
cserélés. Díjmentes kiszállás munkavégzésnél, nyugdíjasoknak kedvezmény. Lakatos-, vízszerelési munkák is garanciával. Tel: 294-1752, 06-20-9426-882
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS! Lépcsõházfestés, szõnyegpadló-, PVC-fektetés, gipszkartonozás, takarítás is! Árengedmény 10 %. Megbízható
szakembertõl. Tel: 256-6322, 06-30-417-2435
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, gipszkartonozást, dryvitozást, burkolást és kõmûvesmunkát vállalunk. Tel: 06-20-541-3761
50% KEDVEZMÉNY négycsillagos luxus wellness
szállodák! Visegrád 2FÕ/3NAP 29.980 Ft Félpanzióval, Balaton 2FÕ/3NAP 31.980 Ft Félpanzióval Tel:
06-70-770-9294, kedvezmeny@alkalmiwellness.hu
KÕMÛVESMUNKA, betonozás, átalakítás, javítás, kéménymunka, külsõ falfestés. Tel: 06-30-215-5781,
259-1525
BÚTORASZTALOS vállal egyedi bútorkészítést, szerelést, szalagparkettázást, illetve más jellegû asztalosmunkát. Tel: 06-30-9349-445

INGATLAN
ECSEREN a Kálvária-dombon eladó egy 2004-ben
épült, 122 m2-es alapterületû családi ház, 640 m2es telken. Nappali + 4 szoba, duplakomfort, klíma.
Iár: 29 M Ft. Tel: 06-20-823-1809
XVII. RÁKOSCSABA-ÚJTELEPEN csendes mellékutcában, jó tömegközlekedés. 590 m2-es saroktelek,
ásott kút, öreg ház, melléképület, teljes közmû. Testvérpár 2/3 + 1/3 tulajdonrészét sürgõsen eladná áron
alul (megállapodás szerint). Tel: 256-7145

HIRDETÉS

Apróhirdetés
RÁKOSCSABÁN, új, kertes ikrek rendkívüli kedvezménnyel! 95 m2 - 18,5 M Ft, 100 m2 - 19,2 M Ft-tól!
Jolly-Joker projekt információk: www.minosegmagyar.hu 06-30-522-1099
NAGYTARCSÁN újépítésû, nappali + 2 szobás, társasházi lakás kulcsrakészen eladó. Ár: 12 M Ft. Tel: 0630-556-4084
XVII. KER. mediterrán jellegû, egyszintes, nappali + 3
szobás ikerház fél kulcsrakészen, önálló telekrésszel
eladó. Ár: 23,9 M Ft. Tel: 06-30-556-4084 Azonnal
költözhetõ!

HAPPY HOUSE Ingatlaniroda Bp. XVII.
PESTI ÚT 128. Tel: 06-20-388-7217, 0630-978-1144 www.hhingatlan.hu
XVII. KASZÁLÓ U-BAN, AKCIÓSAN, mélyen ár alatt,
parkos környezetben a 4. emeleten, felújítandó 54
m2, 2 szobás öröklakás. Szobák 12-25 m2 padlószõnyegesek, többi helyiség pvc padlós. Hõközpontos fûtéssel, vízórával. Ára: 7,3 M Ft. Tel: 06-30978-1144, 06-20-388-7217
XVII. PESTI ÚTON négyemeletes társasházban, nagyon jó elosztású, 73 m2-es, 2 egész + 2 fél szobás
+ gardróbhelyiséges, jó állapotú, csendes, napfényes öröklakás eladó. A lakásnak 2 erkélye van, az
egyik nagyszobán és az egyik kisszobán. Irányár:
10,8 M Ft. Tel: 06-70-382-6491, 06-30-978-1144
XVII. RÁKOSLIGETEN a számozott utcában közel a fõúthoz, 360 m2 telken részben felújítandó 60 m2-es
ikerház eladó. A házban 2 szoba parkettás (20 m2,
12 m2), fürdõszoba 10 m2, konyha 6m2, és spejz
található. A helyiségeket 10m2 elõszobából lehet
megközelíteni. A fûtés vegyes tüzelésû kazán. Irányár: 15,9 M Ft. Tel: 06-70-382-6491, 06-30-978-1144
XVII. RÁKOSHEGYEN családi házas övezetben közel a
Helikopter lakóparkhoz, 686m2 telken 57m2-es, 2
szobás (20m2, 12m2) felújítandó családi ház eladó.
A 6m2 konyhából egy spejz is nyílik. A fürdõszoba és
a wc külön van. A fûtés konvektoros. Az összközmûves családi ház aszfaltozott utcában található. A
parkolás a kertben megoldható. Irányár: 18 M Ft. Tel:
06-70-382-6491, 06-30-978-1144
AKCIÓS ÁR! Újépítésû 52 m2-es, egyszintes sorházi
lakások eladók Pécel dinamikusan fejlõdõ, új lakó területén, az épülõ élményfürdõ szomszédságában.
Nappali + étkezõ + konyha 24 m2, két félszoba 1010 m2. Kocsibeálló és 87 m2-es kertrész. A járólap,
parketta kiválasztható. Ár: 13,3 M Ft. Tel: 06-70-3826491, 06-30-978-1144
XVII. KERÜLETTÕL 5km-re Pécelen újépítésû 64 m2es, 2 szintes, duplakomfortos sorházi lakások, 45
m2-es telekkel, kocsibeállóval. 2 + 1 fél szobás. Járólap, parketta kiválasztható. Tiszta levegõ, gyönyörû kilátás! Ár: 15,3 M Ft. Tel: 06-70-382-6491, 0630-978-1144
XVII. ÚJLAK UTCÁBAN, négyemeletesben, 27 m2-es,
egyszobás szép állapotú öröklakás eladó. Új mûanyag
nyílászárós, világos konyha beépített szekrényes, fürdõ zuhanykabinos, mosógép kiállásos wc-s. Elõszobában igényes beépített szekrény. Alacsony költségekkel. Nagyobb lakáscseréje szóba jöhet. Irányár: 6,7 M
Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. PESTI ÚTON 45 m2-es, másfél szobás, felújított
öröklakás. Járólapos helyiségek, laminált parkettás
szobák, mûanyag nyílászárós, panelprogramos lakás. Jó közlekedéssel 20 perc az Örs vezér tere és
Kõbánya-Kispest. Ovi, bölcsi, orvosi rendelõ 2 percre. Szobái 20-11,5 m2-esek, konyha 9 m2. Irányár:
8,2 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Két liftes ház 1. emeletén keleti fekvésû teljesen
felújított 51 m2 1+2 félszobás öröklakás plusz helyiségekkel. Új mûanyag nyílászárós, világos nagykonyhás új konyhabútoros. Felújított fürdõszoba.
Zárt folyosós. Saját tároló helyiség 4 m2. Fix Ára: 8,4
M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. FÖLDMÛVES UTCÁBAN, a központhoz közel, de
csendes parkos környezetben, négyemeletes ház
földszintjén, 58 m2-es, 1 + 2 félszoba, étkezõ, konyha, fürdõszoba, külön wc, elõszoba, távfûtéses jó ál-

lapotban lévõ panellakás eladó. A lakáshoz tartozik
20 m2-es saját használatú pincerész. Ár: 8,8 M Ft.
Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
ECSEREN közel a vasúthoz eladó 2008-ban teljesen
felújított (csak a külsõ vakolás a régi), 638 m2 telken
100 m2-es családi ház. Szobák 20,16,12 m2-esek, a
félszoba 9 m2 és parkettásak. Az IKEA bútoros konyha és az étkezõ 28 m2. A garázs 12 m2. Cirkóval és
vegyes tüzelésû kazán . Családi házas környezetben,
aszfaltos utcában. Irányár: 22 M Ft. Tel: 06-70-3826491, 06-30-978-1144
XVII. FERIHEGYI ÚTON négyemeletes ház 3. emeletén
jó állapotú 59 m2 1+2 félszobás, étkezõs, erkélyes,
vízórás öröklakás. Közös költség 8800Ft, Távhõ télen: 20-25eFt, nyári idõszakban 6-8eFt. Jó közlekedéssel buszmegálló 1 percre. Iskola, óvoda, orvosi
rendelõ, piac a közelben. Ár: 9,2 M Ft. Tel: 06-30978-1144, 06-20-388-7217
XVII. PESTI ÚTON a színes házak 3. emeletén 43 m2es, másfél szobás nagy erkélyes öröklakás. Közös
ktg: 6500, Fûtése télen 13eFt a legkiemelkedõbb. Jó
elosztású, világos nagy konyhás, fürdõszoba kádas
wc-vel, Sofa bukó-nyíló ablakok. Zárt parkja van. Jó
lakóközösség. Irányár: 9,5 M Ft. Tel: 06-30-9781144, 06-20-388-7217
XVII. AKÁCVIRÁG UTCÁBAN a 2. emeleten 59 m2
1+2 félszobás, étkezõs, gardróbos, erkélyes, vízórás
öröklakás. Világos, keleti fekvésû nagyszoba laminált
parkettás, kisszobák padlószõnyegesek. Redõnyös
és reluxás. Világos parkra nézõ konyha. A háznak saját hõóramérõje van. Irányár: 9,3 M Ft. Tel: 06-30978-1144, 06-20-388-7217
XVII. KIS UTCÁBAN, négyemeletes panelház 3. emeletén 73 m2-es, 3 nagyszobás, étkezõs, erkélyes, erõsen felújítandó öröklakás eladó. Másfél szobás rákoskeresztúri panellakás beszámításával, cseréjével is!
Ár: 9,5 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. KASZÁLÓ lakótelep parkosabb részén magasföldszinti 54 m2 felújított 2 szobás, étkezõs, erkélyes
öröklakás. Járólapos, parkettás helyiségek. Bejárati
ajtó 8 ponton záródó. Redõnyös ablakok. Új ablakok
a konyhában és a kisszobában, új konyhabútor. Fürdõszobában mosógépkiállás. Ár: 10,7 M Ft. Tel: 0630-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. BORSÓ UTCA csendes részen az 1. emeleten 74
m2 3 szobás, étkezõs, parkosabb részre nézõ erkélyes öröklakás KEDVEZÕ ÁRON eladó. Járólapos helyiségek, padlószõnyeges szobák. Beépített gardróbszekrénnyel. Akár bútorozottan is. Irányár: 10,7 M Ft.
Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. KIS UTCÁBAN négyemeletes ház 4. emeletén 73
m2-es 2+2 félszobás dupla erkélyes közepes állapotú lakás eladó. A konyha+étkezõ járólapos, a szobák
parkettásak. Irányár: 10,8M Ft. Tel: 06-70-382-6491,
06-30-978-1144
XVII. PESTI ÚTON négyemeletes házban a második
emeleten 74 m2-es, 3 nagyszobás, étkezõs, erkélyes, jó állapotú öröklakás, parkettás szobákkal, járólapos helyiségekkel. Egyik szobában klímával. Vízórás, közös költség: 7200 Ft, parkolóra és parkra nézõ, csendes lakás. Irányár: 10,9 M Ft. Tel: 06-30978-1144, 06-20-388-7217
XVII. EGÉSZSÉGHÁZ UTCÁBAN, négyemeletes ház
földszintjén 70 m2-es, eredetileg 2+2 fél szobás
öröklakás átalakítva 2+ 1 fél szobás + étkezõkonyhás
lakássá. Franciaerkélyes, szép állapotú, laminált padlós szobák, járólapos helyiségek, biztonsági ajtó, redõny az ablakokon, zuhanyzókabinos fürdõ. Irányár:
11,5 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. PÁROS ÚJLAK UTCÁBAN a 2. emeleten 73 m2
1+3 félszobás, étkezõs, erkélyes, gardróbos, remek
elosztású lakás, vízórás, világos, szép állapotú öröklakás. Járólapos helyiségek, laminált parkettás szobák. A félszobák nagyságai 10,5-10,5-9 m2. Jó közlekedéssel, parkos környezetben. Irányár: 12,5 M Ft.
Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. SÁGI UTCÁBAN kitûnõ, újszerû állapotú 63 m2es, 1. emeleti, amerikai konyhás nappali + 2 hálószobás, téglaépítésû, cirkófûtéses, teraszos öröklakás. A
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szobák tölgyfa parkettásak, a többi helyiség járólapos. Zárt udvara van, gépkocsibeállással. Alacsony
rezsi, gyönyörû környezet, jó közlekedés. Irányár:
17,7 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. RÁKOSLIGETEN HÁZAT LAKÁS ÁRÁÉRT csendes
aszfaltozott, számozott utcák egyikében 360 m2 kerttel, felújított 51 m2-es, parkettás 1,5 szobás házrész
30 m2 terasszal, szaletlis kocsibeállóval eladó. Irányár: 14,9 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. RÁKOSLIGETEN a számos utcák egyikében 60
m2, belsõ kétszintes nappali+2 félszobás, felújított
házrész, leválasztott 60 m2 kerttel, terasszal. Járólapos és laminált parkettás helyiségek. Cirkós, radiátoros. Jó közlekedéssel busz-vonat pár percre. Óvoda,
iskola a közelben. Irányár: 15,5 millió Ft. Tel: 06-30978-1144, 06-20-388-7217
XVII. KERESZTÚRON központhoz közel, 2005-ben
épült, újszerû, kitûnõ állapotú nettó 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, riasztó is van. Kert 67 m2-es, kocsibeállóval.
Irányár: 17,8 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-3887217
XVII. A PESTI ÚTI lakóparkban zárt társasházi környezetben eladó egy jó állapotú, azonnal költözhetõ
52m2 2 szobás, kis kertes, fszt-i lakás. Amerikai
konyhás nappali 30m2, szoba 12m2 parkettás. A
fürdõ 8m2, a wc külön van. Kombi cirkófûtés, alacsony rezsi. Zárt kocsi és 8 m2-es tároló van. Irányár: 17,9M Ft. Tel: 06-70-382-6491, 06-30-978-1144
XVII. RÁKOSLIGETEN két bejáratos 751 m2 telken 76
m2-es, 2 szobás jó állapotú családi ház. Elõszobából
nyíló 20-20 m2 parkettás szobák, 12 m2 étkezõs
nagy konyhás, sarokkádas fürdõ wc-vel. 20 m2 pince. Melléképületek. Jó közlekedéssel, 276E, 176E,
146-os busz 1 percre. Irányár: 23,5 millió Ft. Tel: 0630-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. RÁKOSCSABÁN 2007-ben épült, kétszintes, 85
m2-es ikerház 280 m2-es kerttel, 15 m2-es garázszsal. Amerikai konyhás nappali (34 m2), spejz, sarokkádas fürdõ wc-vel, elõszoba, lépcsõfeljáró, emeleten
3 szoba. Cirkófûtés (gáz átalány 15 000/hó) Irányár:
24 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. RÁKOSLIGETEN, csendes mellékutcában, 540
m2 telken 90 m2 családi ház 5cm dryvit szigeteléssel, 3 parkettás szobával, konyha spejzzel, fürdõkádas wc-vel, garázzsal, nyári konyhával, pincével. Fûtése gázkazános és vegyes tüzelésû. A ház cseréptetõs, a tetõtér beépíthetõ. Ár: 25 M Ft. Tel: 06-70-3826491, 06-30-978-1144
XVII. RÁKOSHEGYEN, csendes mellékutcában, 2002ben épült, szuterén + kétszintes, négy és fél szobás,
200 m2-es ikerház 382 m2-es telken eladó. Jó állapotú ingatlan, cirkófûtéses, garázsos. Irányár: 27,9
M Ft. Tel: 06-70-382-6491, 06-30-978-1144
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

OKTATÁS
ANGOL-, MATEMATIKA-, INFORMATIKAtanítás, 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, általános és
szakmai (kereskedelmi, gazdasági) nyelvbõl kezdõtõl a felsõfokig, minden korosztály számára. Tel: 0630-593-8004
TÖRTÉNELEMTANÁR TÖBBÉVES TANÍTÁSI TAPASZTALATTAL KORREPETÁLÁST, FELVÉTELIRE ÉS PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST VÁLLAL AZ ELÁGAZÁS KÖZELÉBEN. TEL: 06-20-982-4356
NÉMET NYELVOKTATÁS, korrepetálás, vizsgaelõkészítés 25 éves svájci tapasztalattal. Tel: 06-30-2219578 18 óra után: 256-5350
SPANYOLOKTATÁS. Diplomás nyelvtanár spanyoloktatást vállal. Házhoz is megyek. Tel: 06-20-577-6747
E-mail: mikonora@hotmail.com

HÍRHOZÓ · Fõszerkesztõ: Varga Orsolya. Mûvészeti vezetõ: Csukán Sándor Szerkesztõségvezetõ: Horváth Tibor Munkatársak: Kili Tamás, Szakács Zsuzsa.
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