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Elsöprő Fidesz-győzelem
Riz Levente az első polgármester, akit újraválasztottak a XVII. kerületben

 2. oldal

A miniszterelnök
Keresztúron járt

Tízezrek az autómentes
napon

Orbán Viktor miniszterelnök a kampány utolsó napján, október 2-án Rákoskeresztúron tartott közös sajtótájékoztatót a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltjével, Tarlós Istvánnal és Riz Leventével, a kerület pol 3. oldal
gármesterével.

Tízezrek szórakoztak a negyedik alkalommal megrendezett autómentes napon, amelyet a Bikini együttes megakoncertje zárt.
 20–21. oldal

Emlékezzünk együtt

az 1956-os forradalom és szabadságharc
hőseire a XVII. kerületben
Október 22-én 17.00 órakor a Rákosligeti Polgári Kör koszorúzást tart a rákosligeti Országzászlónál (Hősök tere).
18. 00 órakor a Rákoscsabai Polgári Kör koszorúzást tart
a rákoscsabai Csaba vezér-szobornál (Csaba vezér tér).
Október 23-án 10.00 órakor koszorúzás a Rákoskeresztúri Kegyeleti Emlékparkban álló 1956-os emlékműnél
(megközelíthető a Széchenyi utca felől). A koszorúzást
követően ünnepi gálaműsor a Vigyázó Sándor Művelődési Házban (Pesti út 113.).
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Elsöprő Fidesz-győzelem Rákosmentén
Riz Levente az első polgármester, akit újraválasztottak a XVII. kerületben
A polgármester mellett a
20 tagú testületben így 14 fős
lesz a Fidesz-frakció, a szocialisták három, az IRE kettő a
Jobbik pedig egy fővel képviselteti magát. Riz Levente az
ünnepség utáni felszólalásában kiemelte: „A győzelemnek tanulságai is vannak.
Olyan helyzetben vagyunk,
mintha felértünk volna egy
csúcsra. Ennél magasabbra
nagyon nehéz menni. A tizennégy körzetből mind a
tizennégyet megnyertük, s
megnyertük a polgármesteri
tisztséget is. Ha az ember felér a csúcsra, nem árt bölcsnek lennie. A csúcsról körül
kell nézni és minél többet
látni. Minél többet meg kell
érteni a bennünket körülvevő világból. Az emberek bíznak bennünk. Ezt a bizalmat
szolgálni kell, ez a következő feladatunk. A hegymászó a csúcson látja a következő feladatot, a másik hegycsúcsot, aztán a harmadikat,
a negyediket. Azokat is meg

Elsöprő győzelmet aratott a Fidesz–KDNP pártszövetség az október 3-án tartott helyhatósági választáson.
Riz Levente polgármesterjelöltként a második legnagyobb szavazataránnyal (69,5%) győzött Budapesten, messze maga mögé utasítva riválisait. A 14 egyéni választókörzet mindegyikében a fideszes jelöltek
diadalmaskodtak meggyőző fölénnyel.
kell mászni. Ilyen következő hegycsúcs a kerület minden utcájának leaszfaltozása. A csatornázás befejezése.
Egy sportcsarnok megépítése. A legtávolabbi, de belátható, elérhető csúcs, 2020Polgármesterjelöltek
jelölt

ra kihozni a metrót Keresztúrig. Addig, amíg e feladatok előttünk vannak, nem
nyugszunk, nem pihenünk,
nem állunk meg, nem alkuszunk. Köszönök mindenkinek minden segítséget és tá-
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mogatást!” – zárta értékelését a régi-új polgármester.
A várakozásoknak megfelelően országos szinten
is tarolt a Fidesz az önkormányzati választáson, így az
MSZP a tavaszi parlamen-
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ti vereség után most ismét
nagyot bukott. A szocialisták a helyhatóságokban betöltött meghatározó szerepüket 2006-ban – nem kis részben az őszödi beszéd és az általa kiváltott tüntetések hatására – elvesztették, és most
a maradék pozícióik többségétől is búcsút kellett venniük. Budapesten mindössze
három kerület (XIII., XIX.
és XX.) élén maradt MSZP-s
polgármester. Az erőviszonyokat hűen tükrözi, hogy
a Fidesz–KDNP-nek a legtöbb helyen kétharmados a
többsége. Budapesten és a
megyei jogú városok döntő
többségében is meghatározó szerephez jutott a Fidesz.
Húsz év után most először a
párté lett a főpolgármesteri
poszt is. Tarlós István 2006ban még Demszky Gábor ellenében függetlenként minimális különbséggel a második helyre szorult. Most
azonban, már hivatalosan is
a Fidesz jelöltjeként, meg-

győző fölénnyel, 53% feletti
szavazataránnyal választották meg Budapest első emberének. A megyei jogú városokban hasonló tendencia
figyelhető meg: a 23 nagyváros csaknem mindegyikében jobboldali győzelem született. Az MSZP csak Szegeden tudta megőrizni hadállásait. A baloldal elveszítette Miskolcot, Nyíregyházát,
Dunaújvárost és Székesfehérvárt is.
Orbán Viktor miniszterelnök így összegzett: „Egy ország számára az a legnagyobb
siker, ha nemzeti összefogás
valósul meg valami mellett.
Abban, hogy mit nem akarunk, könnyebb egyetérteni. Jóval kevesebb azon történelmi fordulópontok száma, amikor abban értünk
egyet, hogy mit akar egy
nemzet. Az önkormányzati választásokon Magyarország elérte a legnagyobb sikert, abban tudott egyetérteni, hogy mit akar. Magyarország most átlépte saját árnyékát: mostantól 2010 adja
meg 1990 értelmét. Most
teljesedett be, ami azóta
nem tudott. Akkor egységesek voltunk abban, hogy mit
nem akarunk. A mai napig
1990 mellől hiányzott egy
évszám. Ez a vita most nyugvópontra jutott.”
Horváth Tibor
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A miniszterelnök Keresztúron járt
Orbán Viktor: Rákosmente bátor kerület!
A kormányfő megköszönte Tarlósnak az elmúlt négy
év elszánt munkáját a Fidesz
frakcióvezetőjeként a Fővárosi Közgyűlésben, amellyel
megalapozta a mostani választás sikerét. A miniszterelnök
úgy fogalmazott: a kampány
véghajrájában nem könnyű
a választás a lehetséges helyszínek között, a XVII. kerület
mellett többek között az döntött, hogy a fővárosban számszerűleg és arányaiban is itt
kapta a legtöbb szavazatot áprilisban a Fidesz–KDNP jelöltje. Ezért ez egy, az országos politikára nagy befolyással rendelkező város. „Azért is
választottam az önök kerületét, mert ez egy bátor kerület.
Rengeteg változás valósult itt
meg az elmúlt négy évben. Ha
vasárnap jól döntünk, Budapest szellemi és lelki értelemben ismét Magyarország fővárosa lehet, nemcsak közigazgatásilag.” – jegyezte meg Orbán
Viktor. A fővárosiak számára
is szép időszakot tartogat a következő néhány év, mert Budapestnek megvan ehhez a tehetsége. Az új Fővárosi Közgyűléstől azt várja a kormány,
2010. október 7.

Orbán Viktor miniszterelnök a kampány utolsó napján,
október 2-án Rákoskeresztúron tartott közös sajtótájékoztatót a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltjével, Tarlós Istvánnal és Riz Leventével, a kerület polgármesterével.
hogy álljon az ország élére. Orbán Viktor azt tanácsolta Tarlósnak, hogy ne vacakoljon,
azonnal és lendületesen kezdjen hozzá Budapest átalakításához, mert nincs elvesztegetni való időnk. „A feladat nem
bonyolult, csak rendkívül nehéz.” – zárta szavait a miniszterelnök.
Tarlós István bevezetőjében
hangsúlyozta, hogy különösen szereti azokat a kerületeket, amelyek a Főváros helyett
is dolgoznak. Rákosmente pedig ilyen, utalván arra, hogy
Rákosmente az egykori buszpályaudvar helyén, fővárosi
tulajdonban lévő területen
épít új közösségi teret. „Riz Levente nem arra vár, hogy a Főváros segítsen a kerületének.
Ilyen kerületből nincsen sok.
Ezért is érdemes rá szavazni.”
– mondta a főpolgármester-jelölt. Egy kampány során persze arról is beszélni kell, hogy
mi az, amit nem szeretne az új
vezetés. Nem akarják bezár-

ni a kórházakat, nem akarnak
hazudni az embereknek, nem
szeretnék az ellenzéket semmibe venni, szabadság alatt nem
szeretnék a szabad rablást érteni, a közpénzeket nem szeretnék úgy használni, ahogy ez
az elmúlt 15 évben történt és
nem szeretnék félretájékoztatni a közvéleményt a munkájukkal kapcsolatban. Ami viszont mindenképp szükséges:
a működési stabilitás, a fejlesztések befejezése, együttműködés a várospolitika terén az
ellenzékkel, a közpénzek tisztességes felhasználása, a BKV
talpra állítása, a belváros autómentesítése, a kötöttpályás
közlekedés fejlesztése. „Szeretnénk nem megfeledkezni arról, hogy ezt az országot húszezermilliárd forint államadóssággal hagyták ránk egyesek.
Saját mulasztásaikat pedig a
polgári kormányon kérnék
most számon.”
Riz Levente szerint munkájuk során elsőként közössé-

get próbáltak teremteni, olyan
emberek közösségét, akik nem
nyugszanak bele a változatlanságba, akik fejlődést akarnak,
akik kötődnek ehhez a városrészhez. 2006 óta 4,4 milliárd
forintos uniós és hazai pályázati támogatást nyert el a kerület. Sokat dolgoztak a főváros helyett is: ilyen a főváros
tulajdonában álló területeken
megvalósuló új városközpont
építése, vagy a Rákos-patak
mentén épülő kerékpárút és
sétány. Az elmúlt négy évben
keserű napi tapasztalat volt a
budapesti vezetéstől a városüzemeltetés teljes hiánya: a főváros tulajdonában álló területeket nem takarították, a parlagfüvet nem kaszálták, nem
építettek gyalogos átkelőhelyeket és lámpás csomópontokat. A városvezető számára nagyon örömteli, hogy Tarlós István egyik fő célkitűzése a városüzemeltetés helyreállítása. „Nagy lehetőségünk
van most arra, hogy Budapest
megváltozzon és épüljön, és a
kormány, a főváros és a kerület egy irányba húzza a szekeret.” – jegyezte meg végül Riz
Levente. Horváth Tibor 
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Egészséges Rákosmentéért Díj
Dr. Hajdú Csabának adományozta az elismerést a képviselő-testület
Az egészségügyi ágazatban végzett áldozatos,
magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Rákosmente Önkormányzata az Egészséges
Rákosmentéért Díjat dr.
Hajdú Csaba nyugállományú gyermekfogásznak adományozta. Az aranygyűrűt,
valamint a Budai Tibor grafikusművész díszes oklevelét Riz Levente polgármester, országgyűlési képviselő adta át a díjazottnak. A
Vigyázó Sándor Művelődési Házban szeptember 24-én
megtartott ünnepségen beszédet mondott Riz Levente és dr. Benedek Katalin,
a XVII. kerületi Egészségügyi Szolgálat vezetője. Az
ünnepelt tiszteletére megrendezett műsorban közreműködött Dely Tercia
népdalénekes, Rudas Attila színművész, valamint

Dr. Hajdú Csaba 1984 óta dolgozott a gyermekfogászaton

a Camerata XVII. Klarinét Kvartett, a műsorközlő
Ivanov Barbara volt, pohárköszöntőt mondott Fohsz
Tivadar alpolgármester.
A
hagyományteremtő eseményen Riz Levente köszöntötte az ünnepeltet és az ünneplőket.
Rákosmentén
nagyszerű

egészségügyi szakemberek
dolgoznak, munkájuk megbecsülése önkormányzati
feladat és kötelesség. Ezért
hozta létre 2010-ben ezt a
hiánypótló díjat az önkormányzat, amely kifejezetten a kerületi egészségügyben dolgozók elismerésére
szolgál.

Dr. Benedek Katalin, a
díjazott volt munkáltatója
méltatta dr. Hajdú Csaba
munkáját. Hangsúlyozta,
hogy ő az, aki munkáját hivatásnak, szolgálatnak tekintette, amit alázattal, türelemmel és szeretettel végzett. 1984 júliusa óta dolgozott a gyermekfogászaton, 1993-tól pedig osztályvezető főorvosként végezte
a munkáját, egészen tavaly
december végéig, nyugdíjba vonulásáig. Elmondta, hogy ritkán találkozni az életben olyan emberrel, akiről kollégái, munkatársai, beosztottai és betegei kizárólag elismeréssel
és nagy-nagy szeretettel beszélnek. Nemcsak a munkája, családi élete is példamutató, hiszen öt gyereket
nevelt fel tisztességgel és
becsülettel.

Kili Tamás 

Folytatódott a kerületi rendőrkapitányság korszerűsítése
Riz Levente polgármester és a Rákosmente Közbiztonságáért
Közalapítványa támogatásával a XVII. kerületi Rendőrkapitányság újabb, összesen közel 4,5 millió forintos beruházás
keretében korszerűen felújított segédhivatallal, informatikai
gépparkkal, valamint korszerű erőgépekkel felszerelt kondicionáló teremmel gazdagodott. Az új eszközöket Salgó László rendőr őrnagy, kapitányságvezető vette át október elsején.
A segédhivatal, azaz a rendőrkapitányság központosított
ügykezelési egysége, három irodájának teljes körű felújításával, két légkondicionáló géppel és informatikai eszközökkel
történő ellátásával immár kilenc munkavégzőnek biztosít modern munkakörülményeket. A felújított kondicionáló terem
ellipszis trénerrel, bokszzsákkal és futópaddal gazdagodott.
Rákosmente Önkormányzata erős helyi rendőrségben érdekelt, amely képes szavatolni a rákosmentiek biztonságát. –
mondta a polgármester. Ennek érdekében a városvezetés ebben a ciklusban összesen 120 millió forinttal támogatta a helyi kapitányság munkáját, amelyből további rendőrjárőröket
finanszírozhatnak, rendőrautókat és egyéb eszközöket vehetnek. Támogatták iskolásainknak szóló bűnmegelőzési programok indítását. A rendőrséggel közösen újra megszervezték
a körzeti megbízottak rendszerét. 2009-ben a rendőrség köz4

Ebben a ciklusban 120 millió forinttal támogatták a rendőrséget

rendvédelmi szolgálat járőrtevékenységének 35%-át az önkormányzat finanszírozta, ez 16 500 munkaórát jelentett. A
nyomozás eredményességi mutatója javult, amely tavaly a
második legjobb volt Budapesten.
Az ünnepségen részt Tóth Tamás budapesti rendőrfőkapitány is, aki szeretettel tért vissza korábbi munkahelyére,
Rákosmentére, ahol most is egységes kapitányságot látott és
kiváló együttműködést az önkormányzattal.
Horváth Tibor 
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Sikeres panelprogram Rákoskeresztúron
Jelentősen csökken a rezsiszámla
Rákosmente Önkormányzatának panelprogramja keretében Rákoskeresztúron
elkészült a 300 lakásos Újlak utca 17-21. számú társasház komplett felújítása.
A 380 millió forintos beruházás során hőszigetelték a
homlokzati falakat, kicserélték az összes homlokzati nyílászárót, az energetikai
korszerűsítéssel megújult a
ház fűtési rendszere, a közös
használatú helyiségekben
pedig költséghatékony lámpatesteket szereltek fel. Az
önkormányzat az épület felújítási munkálatait pályázati úton 121 millió forinttal
támogatta. Szeptember 30án, a ház hivatalos átadási ünnepségén részt vett Riz
Levente polgármester, országgyűlési képviselő, Fohsz
Tivadar és Horváth Tamás
alpolgármesterek, Hegyesdi
Jenő, a ház közös képviselője, valamint a generálkivitelező Ablakcentrum Kft.
és az alvállalkozók képviselői.
A korszerűsítési munkák során a régi ablakok
helyett 1200 darab korszerű, szellőzőnyílással ellátott termoplán üveges, kiváló hang- és hőszigeteléssel rendelkező nyílászárókaz
építettek be. A mintegy 14
500 négyzetméteres külső homlokzat teljes egészében 8 centiméter vastag hungarocell burkolatot kapott. A fűtés korszerűsítése során1000 darab radiátort cseréltek le
kedvezőbb hatásfokú fűtőtestekre. A fővezetékeket
strangszabályzókkal, a radiátorokat új termosztatikus
szelepekkel látták el, amel�lyel gyakorlatilag minden
helyiségben mérhetővé és
2010. október 7.

szabályozhatóvá válik a hőmérséklet. Ennél az épületnél valósították meg az országban elsők között azt a
rendszert, ahol a lakók internetes kapcsolaton keresztül napra készen tudják
követni a fűtéssel kapcsolatos költségeik alakulását.
A felújítás kivitelezőjének
előzetes elvárásai szerint a
fűtéskorszerűsítés nyomán
a ház költségmegtakarítása
fűtési szezonban a korábbiakhoz képest akár a 40 százalékot is elérheti.
Riz Levente emlékeztetett arra, hogy a felújítások
sora 2007-ben a Pesti út 2729. alatti Garzonházakkal
kezdődött, az önkormányzat ma 24 órás portaszolgálatot működtet és felújította a földszinti helyiségeket, ahová közintézmények
költöztek. A panelprogram

keretében az önkormányzat 2008-ban három kerületi társasház számára biztosított vissza nem térítendő támogatást, összesen 216
millió forint értékben. A
pályázat pénzügyi konstrukciója értelmében a beruházási összeg egyharmadát az
állam, egyharmadát a helyi önkormányzat, a maradék egyharmadot pedig a
lakóközösség állja. A pol-

gármester rámutatott, a panelpályázat eredményeképp
az idén összesen 510 lakás
újult meg három épületben. Pesti út 157. alatti panelépületben az ablakcserék, a tető- és homlokzatszigetelés és a fűtéskorszerűsítés október elejére készülnek el. A 110 lakásos ház
felújítási költségeinek egyharmadát, 45 millió forintot az önkormányzat finanszírozta. A Kis u. 3. alatti
100 lakásos épület felújításának összköltsége 168 millió forint, ebből 50 millió
forint az önkormányzati támogatás. Ebben a házban a
fűtéskorszerűsítés, a födém
és homlokzatszigetelés, valamint a nyílászárók cseréje valósul meg. Az eredetileg kitűzött cél megvalósult
– tette hozzá Riz Levente, a
műszaki tartalom megújulásával az épületek energiatakarékosabbak lesznek, a
nyílászárócserék és a fűtési rendszerek egyedi szabályozása révén pedig a benne élők tudnak spórolni az
energia- és rezsiszámláikon.
Kiemelte, komplex rehabilitációra törekszenek, így az
épület környezetében lévő
Újlak utcai iskola is megújult, játszótér épült, fákat,
virágágyásokat ültettek.
Kili Tamás
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Megújult a Csárdás játszótér
Október 1-jén vehették birtokba a gyerekek a 21,5 millió forintból felújított játszóteret
Rákosmente Önkormányzata október 1-jén ünnepélyes keretek között adta át a 21,5 millió forint összértékű beruházás keretében felújított Csárdás játszóteret Rákoskeresztúron. Az eseményen megjelent Riz Levente polgármester, országgyűlési képviselő, Fohsz Tivadar alpolgármester, Fenke Ferenc, Petrőczy Dániel,

Ruthner György, Hrutka Zsolt önkormányzati képviselők, valamint dr. Varjuné, dr. Fekete Ildikó, az Oktatási, Művelődési és Sport Iroda vezetője és Krautzer Aurél, a Városüzemeltetési Iroda vezetője, közreműködött a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium kórusa.

A Pesti út 149. sz. panelház melletti játszótér régi,
elavult eszközeit, elhanyagolt környezetét felváltotta
egy modern játszótér új homokburkolattal, zöld felülettel, piknik asztallal, padokkal. Az új kétszemélyes
fahinta alá gumi ütéscsillapító burkolatot fektettek
le, a homokozó köré faszegély épült, valamint új lengőhinták, fatorony, kötélhíd, mászórúd, rugós játék,
egyéb köztéri kiegészítő garantálja a tökéletes kikapcsolódást. A játszótér körüli parkban 10 magaskőrist
ültettek, valamint egy fedett asztalos szaletli várja
Rákosmente lakosait.
A Csárdás játszótér rekonstrukciós munkáinak
megvalósítása érdekében
áprilisában Riz Levente egy
módosító indítványt nyújtott be a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi zöldfe-

városi támogatást Ruthner
György
rákoskeresztúri
képviselő a választókerületi céltartalékból további
1,4 millió forinttal egészítette ki.
Riz Levente megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a Csárdás játszótér átadása az önkormányzat 2007-2010 közötti játszótér-építési programjának

lületi programjához, amelyben pénzt kért a Főváros
tulajdonában álló játszótér felújítására. A módosító indítványt a Fővárosi
Közgyűlés elfogadta, és ennek köszönhetően 20 millió forintot biztosított a felújítási munkákra. A fejlesztés beruházói teendőit
Rákosmente Önkormányzata magára vállalta. A fő-

záró fejezetét jelenti. Ez idő
alatt Rákosmente Önkormányzata összesen 20 játszóteret épített, vagy varázsolt újjá. A polgármester jelezte, folytatni fogják
a programot, hogy a kerületben élő gyermekek minél
több megújult, korszerű, barátságos játszótéren tölthessék el szabadidejüket.
Kili Tamás



A Hétszínvirág Óvoda sikeres pályázata
Az ÚMFT Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Továbbképzés támogatása
a Hétszínvirág Óvodában című, TÁMOP-3.1.5-09 / A -12009-0051 számú projektet március 29-én fogadták el.
A projekt megvalósítás időszaka: 2010. szeptember 01. –
2012. szeptember 30.
A továbbképzésben 1 fő vesz részt, aki az ELTE 2 éves
szakvizsgával záruló Játékmentor szakirányú képzésre nyert
felvételt.
Örülünk, hogy ezzel a lehetőséggel is a hozzánk járó
gyermekek még szakszerűbb nevelését tudjuk biztosítani.
Ezúton is köszönjük az önkormányzat támogatását, mel�lyel segíti a pályázat lebonyolítását.
Márkus Lászlóné óvodavezető
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Idősek világnapja Rákosmentén
Az önkormányzat a Vigyázó Sándor Művelődési Házban rendezett ünnepi műsort
Az idősek világnapja alkalmából kerületünk idős
polgárai előtt tisztelegve
Rákosmente Önkormányzata a Vigyázó Sándor Művelődési Házban rendezett ünnepi műsort október
1-jén. A teltházas eseményen részt vett Riz Levente
polgármester, országgyűlési
képviselő és Fohsz Tivadar
alpolgármester.
Riz Levente hangsúlyozta,
hogy nagyon fontos az idős
emberek jelenléte a társadalomban, mert a fiatalabb generáció eltanulhatja tőlük azt a bölcsességet,
tudást,
élettapasztalatot,
amivel csak az idősek rendelkeznek. Rákosmentén
minden lehetséges eszközzel szeretnék megbecsülni az időseket, különösen
a mai nehéz időkben, amikor újra talpra kell állíta-

Fontos az idős emberek jelenléte a társadalomban

ni az országot. Ahogy a családban nagyon fontos egy
idős ember jelenléte, úgy
Rákosmente is sokkal erősebb és stabilabb közösségé
kovácsolódik, ha abban az
idősek is aktívan részt vesznek – hangsúlyozta Riz Levente.
A Túl az Óperencián
című zenés operett váloga-

tásban közreműködött Kalocsai Zsuzsa érdemes művész, Vásári Mónika Bársony Rózsi-díjas szubrett és
Bozsó József Arany maszk
díjas művész, mindhárman
az Operettszínház tagjai,
valamint Berkes János érdemes, kétszeres Melis-díjas
művész, a Magyar Állami
Operaház tagja.

Az időseket köszöntötték a Pesti úti Idősek Otthonában is, ahol Bakonyi László igazgató köszöntötte az otthon lakóit, egyben az alkalmat kihasználva a jelen lévő Riz Levente polgármesternek, Fohsz
Tivadar alpolgármesternek
és Petrőczy Dániel önkormányzati képviselőnek is
megköszönte azt a támogatást, amit Rákosmente Önkormányzata a Pesti úti Idősek Otthona részére az elmúlt években nyújtott.
Az ünnepi műsorban a
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola gyermekkórusa mesejátékkal, népdalokkal, Zsuzsa Mihály pedig magyar nóta és operett összeállítással feledtette az idős kor
gondjait, és szerzett kellemes
perceket az otthon lakóinak.
Kili Tamás



Megújult a Holdsugár Gondozási Központ
Szeptember 22-én adták át
a megújult Holdsugár Gondozási Központot a szociális és mentális támogatásra
szoruló gondozottjai számára. A felújítás támogatói finanszírozás keretében jöhetett létre: az Egyesült Szolgáltató Központ 693 ezer
forintot, az Önkormányzat Szociális Bizottsága
150 ezer forintot, valamint
Rákosmente több képviselője egyéni képviselői keretéből összesen 700 ezer forintot biztosított. A Holdsugár Gondozási Központ
a demens betegek számára
egy teljesen felújított és berendezett szobával gazdagodott, valamint felújították
a kertet is. A felújítás során
kicserélték a nyílászárókat,
2010. október 7.

parkettázták, kifestették a
szobát és korszerűsítették a
fűtésrendszert.
A demens nappali ellátás
célja azoknak az idős embereknek az ellátása, akik otthonukban élnek, és egészsé-

gi állapotuk vagy koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak, önmaguk ellátására részben
képesek.
A Holdsugár Gondozási Központ Idősek Klubja a

A központ demens személyek nappali ellátását biztosítja

demens személyek nappali ellátását is biztosítja, kiscsoportos formában, az idősek klubja részeként, részben integráltan az egészségesekkel. Szolgáltatásaik közé tartoznak egyéni
és csoportos foglalkozások,
szakszerű gondozói felügyelet, házhoz szállítás. A környezet kialakításánál figyelmet fordítottak a speciális
igényekre, az otthonos légkör megteremtésére.
Alapvető cél, hogy a foglalkozások elősegítsék az ellátottak meglévő képességeinek stabilizálását, a lehetséges mértékig történő
fejlesztését, az esetleg már
elmaradt képességek újbóli
felszínre hozását.
Horváth Tibor
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Vállalkozói fórum a CSTRH-ban
Az új Széchenyi-terv célja a foglalkoztatás dinamikus bővítése
Vállalkozói fórumot rendeztek szeptember 22-én a Családi és Társadalmi Rendezvények Házában. A találkozón felszólalt Szatmáryné
Jähl Angéla, a Magyar Vállalkozók és Munkaadók
Pártjának budapesti elnöke. Az elnök asszony az új
Széchenyi-terv kapcsán kiemelte, hogy az a régi terv
alapjain nyugszik, amely
hatalmas lökést adott az
első Orbán-kormány idején a kis- és középvállalkozásoknak. Ennek köszönhető, hogy Magyarország a fürdők országa lett, egy állami
forint mellé a vállalkozások
további négyet tettek hozzá.
Az új Széchenyi-tervet hasonló elképzelésekkel indították most útjára, amely-

nek legfőbb célja a foglalkoztatás dinamikus bővítése. Az egymillió új munkahelyet csakis a magyar vállalkozói réteg képes megteremteni. Ehhez elengedhetetlen a növekedéspárti gazdaságpolitika, az
EU-forrásokra épülő pályázati rendszer teljes átalakítása, amelyen jelenleg gőzerővel dolgozik a kormány.
Riz Levente polgármester, országgyűlési képviselő elmondta, hogy az önkormányzat az elmúlt ciklusban összesen 4,4 milliárd
forint pályázati pénzt nyert
el az EU-s és a hazai pályázatokon. Ezzel a XVII. kerület első helyen áll Budapesten. A kerület négy falu
összeolvasztásából jött lét-

Pesti Imre

re 1950-ben, közös identitás
ezért jó ideig nem alakulhatott ki. A közös identitáshoz
koherens jövőképet szükséges felvázolni: Rákosmentét
modern kertvárossá kell fejleszteni. A modern jelző
alatt elsősorban az infrastruktúra radikális fejlesztését érti a városvezetés, másodsorban korszerűbb köz-

intézményeket, harmadsorban pedig élettel teli közösségeket.
Pesti Imre fideszes országgyűlési képviselő, a parlament egészségügyi bizottságának alelnöke az emberi változás szükségességéről szólt először. Az egészség a versenyképes gazdaságnak fontos dinamizáló tényezője. A sportnak
és a kultúrának is közvetlen hatása van a termelés
színvonalára. Egy kulturáltabb és egészségesebb társadalom a munkához is másképp viszonyul. Ezért helyes a mostani kormányzati attitűd, amely stratégiai
ágazatként kezeli az egészségügyet.
Horváth Tibor



Polgármesteri vizit a mozgássérültek egyesületénél
A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének XVII. kerületi szervezete szeptember 27-én a Vigyázó Sándor Művelődési Házban látta vendégül Riz Levente polgármestert,
országgyűlési képviselőt, aki beszámolt az elmúlt négyéves önkormányzati ciklus eredményeiről, jövőbeni terveiről, különös tekintettel a fogyatékkal élőkre. A találkozón részt vett Hrutka Zsolt, önkormányzati képviselő,
Lukóczki Károly, a Társadalmi Egyesületek Szövetségének XVII. kerületi elnöke, valamint Tóth László, a szervezet vezetőségi tagja.
Riz Levente rámutatott, az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az általa fenntartott intézmények akadálymentesítésére, amelynek eredményeként Budapesten egyedülállóan két év alatt kilenc intézmény akadálymentesítése
valósult meg. Idén 74 millió forintot költöttek öt óvoda,
bölcsőde akadálymentesítésre, amelyből több mint 60 millió forint uniós támogatás. A beruházásoknak köszönhetően a teljes épületek akadálymentessé váltak. A polgármester kiemelte, hogy a Polgármesteri Hivatal is hamarosan akadálymentessé válik. A jövőben a főépület előtt felszerelt kültéri felvonó fogja a bejárati szintre emelni a kerekes székkel érkezőket, a mozgásérzékelővel felszerelt főbejárati ajtó pedig önműködően nyílik, záródik. A háromemeletes épületben lift is épül, a munkákkal remélhetőleg
november közepére végeznek. Riz Levente hangsúlyozta,
a jövőben tovább folytatódik a már meglévő épületek, in8

tézmények akadálymentesítése, továbbá minden új beruházás megfelel majd az akadálymentesítés követelményeinek, így lesz ez az új főtér kialakítása során, és a hamarosan
átadásra kerülő Helikopter Óvodában is. Az önkormányzat további terveivel kapcsolatban a polgármester kifejtette, a következő négyéves ciklusban szeretnének egy szociális foglalkoztatót létrehozni a kerületben, hogy a korlátozottan munkaképesek számára is tudjanak helyben elérhető munkalehetőséget kínálni. Ehhez kapcsolódva kívánják
a felnőttképzési programot kiszélesíteni.

Kili Tamás 
HÍRHOZÓ
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Átadták a Rákoshegyért Díjat
Október 1-jén adták át
a Baptista Imaházban a
Rákoshegyi Díjat. Szabó
Gábor tárogatóművész játéka után Szegedi Tivadar lelkész köszöntötte a díjátadás
résztvevőit, Riz Levente polgármestert, Kálmán Alajos díszpolgárt és a jelenlévő képviselőket. Gaál József,
a Rákoshegyért Alapítvány
kuratórium tagja egy esszével
emlékezett a tavaly elhunyt
Rőthler István esztétára, aki
ez évben Rákoshegyért Díj
Rőthler István (1942-2009) esztéta. Bakonyszentlászlón született, de tízéves korától Rákoshegyen élt. A közélet iránt mindig érzékeny, avatott tollú újságíró, lapszerkesztő és kiadó
volt, a magyar nyelv, történelem és kultúra, a Kárpát-medencei hagyományok iránti vonzódása határozta meg és jellemezte az általa szerkesztett rákoshegyi és kerületi lapokat: Tizenhetedik, Rákoshegy, Rákosmenti Miújság című újság. Több ci-

posztumusz elismerésben részesült a képviselő-testület
egyhangú szavazása alapján.
Riz Levente ünnepi köszöntőjében régi interjú soraiból idézett, amelyben
Rőthler István mesél életéről, feleségéről, leányairól
és a rákoshegyi emberekről, akik közül sokan bírták őszinte barátságát. A
díszoklevelet – Budai Tibor
grafikusművész munkája –,
valamint a bronz emlékplakettet – Kiss György Mun-

kácsy-díjas rákoshegyi szobrászművész alkotása – a díjazott leánya, Reitinger Ildikó vette át édesanyja és
testvére társaságában.
Az emlékműsorban fellépett Bács Ferenc színművész, Palojtay Erzsébet brácsaművész és Sztankovics
Béla gitárművész. A közösségi házban Riz Levente pohárköszöntője után Rőthler
István özvegye és leányai
fogadták a gratulációkat.
Szakács Zsuzsa

vil szervezet alapítója, kurátora és tagjaként dolgozott: Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság, Rákosmenti ’56-os alapítvány, Rákosmenti Irodalmi Műhely. Nem múlhatott el nélküle
csíksomlyói búcsú, barátaival bejárta Erdély, a Felvidék, Kárpátalja legeldugottabb falvait is. 2006-tól nyári alkotótábort
szervezett a Rákosmentén élő művészeknek Cseszneken, ahol
29 taggal megalapították a Cseszneki Művésztelep Egyesületet.
Fizetett

2010. október 7.
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Óvodai-iskolai italoskarton gyűjtőakció
Minden kilogramm összegyűjtött karton után támogatást kapnak az intézmények
Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés, a
Fe-Group Zrt.-vel közösen
szelektív hulladékgyűjtési programot indít általános
iskolákban és óvodákban. A
XVII. kerületi óvodai és iskolai doboz gyűjtő program
nyitóeseményén Baka Éva,
az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés ügyvezető igazgatója és Orendi Éva,
a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. (FKF Zrt.) kommunikációs munkatársa tartott tájékoztatót a Vigyázó Sándor Művelődési Házban szeptember 27-én. A
november elsejétől december közepéig tartó akcióban
a tejes és gyümölcsleves italos kartondobozok újrahasz-

10

nosítási arányának növelését is célul tűzték ki a szervezők.
Baka Éva arra hívta fel
a figyelmet, hogy sajnos a
magyar lakosság túlnyomó
többsége nem veszi igénybe a szelektív hulladékgyűjtők szolgáltatásait. Nyuga-

ti példákat említve elmondta, hogy van még mit tanulnunk, és nagyon hasznos lenne a mielőbbi áttérés, mert a következő években hazánkban várhatóan
2-3 szorosára fog emelkedni a kommunális szemétszállítási díj. A kartondobozok 75 százaléka papír, 5 százaléka alumínium, a többi
kétrétegű polietilén. A keletkezett hulladék minden
eleme a gazdaság több területén hasznosítható, leginkább a papírgyártásban,
az építőiparban és az energiaszektorban. Ez utóbbival kapcsolatban Baka Éva
példaként említette Bécset,
ahol a szemétégetők jóvoltából a távfűtéses lakások-

ban fele annyiba kerül a fűtés és a melegvíz-szolgáltatás, mint Budapesten.
Az
Óvodai-Iskolai
Italoskarton Gyűjtőakció
október 1-jén indult útjára. Az akció 2010/2011es tanév első félévében
tesztjelleggel valósul meg
Gyöngyösön, Várpalotán,
Dunakeszin,
Miskolcon,
Szentendrén, valamint Budapesten a X. és a XVII. kerületben. A csatlakozó oktatási intézmények minden
kilogramm
összegyűjtött
italos karton után 15 forint
támogatást kapnak, a legtöbbet gyűjtő óvodának, iskolának járó összeget megduplázzák.
Kili Tamás
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Állatmenhely Rákoscsabán
Közel 600 állat talált átmeneti vagy végleges otthonra a Noénál
A 90-es évek elején Sándor Hédi és Matusek Zoltán
megálmodtak egy olyan világot, ahol minden állatnak
joga van az élethez és minden állat kaphat egy második esélyt, legyen az kidobott kutya vagy levesbe
való kakas. Évek alatt összespóroltak egy telekre valót,
majd elkezdték befogadni a
hontalan, bajba jutott állatokat, akik végül már több
százan voltak. Hédi és Zoli
közben sokszor nélkülöztek,
eladták családi örökségeiket,
kölcsönöket vettek fel, barátoknál, családtagoknál laktak, de az állatoknak mindig jutott ennivaló és orvosi
ellátás. Az utolsó családi ingatlant 2008 májusában adták el, hogy a menhely adósságait törleszteni tudják – azóta ők is fent laknak a menhelyen az állatokkal egy 20
négyzetméteres, apró szociális helységben.
– 1992-től az alapítvány
megalakulásáig csak szenvedtünk, magánemberként
nagyon kevés adományt
tudtunk gyűjteni – magyarázta Sándor Hédi, az alapítvány elnöke. Külön nehézséget okozott, hogy 2004-ig
mindössze egy fúrt kút és néhány elemlámpa jelentette az állatotthon infrastruktúráját, de nem bántuk. Hét
éve gyűjtjük az egy százalékokat, az első évben még
csak 5 millió forint felajánlás érkezett, 2010-ben már
85 millió, de sajnos az éves
költségvetésünk 100 millió
forintra rúg, úgyhogy a különbözetet szó szerint össze
kell koldulnunk.
– Az alapítvány célját tekintve az érthető, hogy sok
kutya, macska él a menhelyen, de hogy kerültek ide a
2010. október 7.

Saját anyagi erőforrásaiból, normatív állami támogatás nélkül, önerőből tartja fent magát és látja el két-, három- és négylábú védenceit a 2000-ben alakult Noé Állatotthon Alapítvány, Budapest legnagyobb állatmenhelye. Az öt és fél hektáros Csordakút utcai állatmenhelyen különböző szekciókban közel hatszáz házi- és
vadállat talált átmeneti, vagy végleges otthonra.

MInden állatnak joga van az élethez

nagyobb testű háziállatok, a
lámáról, rókáról és más vadakról nem is beszélve?
– Lámát, struccot, pávát
díszállatnak tartják egyesek,
aztán amikor rájönnek, hogy
törődni kell velük, kitapossák a virágos kertet, lecsipkedik a fák, bokrok leveleit,
sőt az állat időnként a vadonatúj viacolor járdaburkolatot is gyakran „megtiszteli”,
akkor igyekeznek szabadulni
tőlük, akár ingyen is elhozzák az otthonba. A tehenek
tartozás fejében kerültek egy
céghez, ők pedig sajnálták a
vágóhídra küldeni az állatokat. A disznók, lovak rossz
tartási körülmények miatt,
hatósági foglalás, a liba csapat pedig az emlékezetes
Kossuth téri tüntetés után
került hozzánk.
– Az otthon jellegénél
fogva nyílván majd minden
állathoz fűződik egy-egy szomorú történet, ezek közül
melyik volt a legextrémebb
eset?

– Zorkó kutya happy enddel
végződő története talán a legemlékezetesebb számunkra, ő
az, aki a nemzetközi érdeklődés reflektorfényébe is bekerült. A szerencsétlen állatot
egy vidéki gyepmesteri telep
aberrált alkalmazottai brutálisan agyba-főbe verték és
vasvillára szúrták. A vérlázító
esetet a szomszédok jelentették a hatóságoknak, és talán
az országban elsőként sikerült a kutyát lefoglalni. Zorkó
iszonyatos állapotban került
az állatotthon speciális, rehabilitációs részlegébe, sokáig úgy volt, hogy életben sem
marad, mert át volt szúrva a
tüdeje, a lépe, veséje le volt
szakadva. Érthetően annyira
el volt vadulva, hogy három
éven át nem lehetett megközelíteni, az ételét is a kerítésen áthajítva juttattuk be
hozzá. Közben egy állatbarát
amerikai hölgy a honlapunkat olvasva értesült a kutya
hányatott életéről, és havonta rendszeresen támogatta az

ellátását, orvosi kezelését. A
sokat megélt Zorkó végül egy
németországi családnál lelt
végleges otthonra, ahonnan
azóta is rendszeresen kapjuk
róla a híreket.
– Az állatotthon területén
mindig épül valami, hol egy
illemhely, egy karám, vagy
éppen egy játszótér.
– Nálunk az állatok életük
végéig kapnak menedéket,
ezért aztán nekik is felelősséggel tartozunk, és nem engedhetjük meg magunknak,
hogy erről a területről kiszorítsanak bennünket. Napi
teendőink mellett most
azon munkálkodunk, hogy
a szomszédos földterületből
még két hektárt megvásároljunk, mert kell a hely. Terveink között szerepel egy cicaház és egy kölyök karantén létrehozása, egy rágcsáló- és görényház építése, valamint egy oktatóközpont
kialakítása. Szóval van teendő bőven, és ha nem dolgozna a telepen száz állandó önkéntes, akik semmiféle juttatást nem kapnak, nagyon
nagy bajban lennénk. Sokan
talán irigyelnek bennünket,
mert azt gondolják, nekünk
az állatokkal való törődés a
hobbink. Ez nem így van,
mert ez nem hobbi, hanem
elkötelezett,
állatszeretetet kívánó hivatás, vagy inkább ahogy a szüleink szokták mondani: „velünk született rendellenesség” – tette
hozzá nevetve Sándor Hédi.
A Noé Állatotthon Alapítvány a hét minden napján várja a látogatókat 10
órától 15 óráig, iskolákat,
osztályokat is szívesen fogadnak. Honlap: http://www.
noeallatotthon.hu, telefonszám: 06-30-2211-299.
Kili Tamás
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ÁRVERÉSI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.) (továbbiakban: Önkormányzat, Árvereztető) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Képviselő-testülete 286 /2010.
(VI. 17.) Kt. határozata alapján értékesíteni kívánja az Önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:
CÍM:
Hrsz.
(m2)
8646
2420
715
Balatonfenyves, Vörösmarty út 31.			
8646
2425
801
Balatonfenyves, Vörösmarty út 32.			

Kikiáltási ár (Ft):
bruttó 20 500 000,- Ft
(16 400 000,- Ft + 4 100 000,- Ft Áfa)
bruttó 8 375 000,- Ft
(6 700 000,- Ft + 1 675 000, -Ft Áfa)

letéti összeg (Ft):
bruttó 615 000,-Ft
(492 000,- Ft + Áfa)
bruttó 251 250,- Ft
(201 000,- Ft + Áfa)

Az árverés helye és időpontja:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1173 Budapest, Pesti út 165. III. emelet 301. )
2010. október 26. 9.00 óra
Az árverésre jelentkezés helye és ideje:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Vagyonkezelői Irodán III. 323. szobában ingyenesen átvehető
jelentkezési lap kitöltésével, valamint az árverési letét befizetésével 2010. október 4. 13.00 órától - 2010. október 25. 16.00 óráig.
Az árverési letét megfizetésének módja:
Az árverési letétet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának pénztárába (1173 Budapest, Pesti út 165.
II./219.) munkanapokon, ügyfélfogadási időben (Hétfő: 13.00–17.30; Szerda: 8.00–16.00; Péntek: 8.00–11.00), vagy az Önkormányzat OTP
BANK Nyrt.-nél vezetett 11784009-15517007 számú bankszámlaszámára történő átutalással lehet befizetni.
Az árverésen történő részvétel további feltételei, az árverési eljárással, valamint az ingatlanok beépíthetőségével, közművesítettségével, az építésügyi
előírásokkal kapcsolatban felvilágosítás Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata honlapján (www.rakosmente.hu), a Polgármesteri
Hivatal Vagyonkezelői Irodáján személyesen, telefonon, faxon vagy e-mailen keresztül kérhető. (személyesen: 1173 Budapest, Pesti út 165., 323.szoba,
telefon: (06-1) 2533-378, fax: (06-1) 253-34788, e-mail: szilagyi.belane@rakosmente.hu)
2010. szeptember 13.
Riz Levente polgármester

ÁRVERÉSI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.) (továbbiakban: Önkormányzat, Árvereztető) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 264/2010.
(VI. 17.) Kt. határozata alapján értékesíteni kívánja az Önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat.
CÍM:
Hrsz.
(m2)
1173
138040/1
1023
Budapest, Cséplő utca			
1172
138536/73
6941
Budapest, Kopolya utca			
120/480 tulajdoni hányad		
120/480 része
1174
137838/11
1842
Budapest, Lőrinci út 33.			
1174
125117
674
Budapest, Kévekötő utca 54.			
1173
138217/277
1023
Budapest, 			
Gyolcsrét utca			

Kikiáltási ár (Ft):
bruttó 2 875 000,- Ft
/2 300 000,- Ft + 575 000,- Ft Áfa/
bruttó 4 125 000,- Ft
/3 300 000,- Ft + 825 000, -Ft Áfa /

letéti összeg (Ft):
bruttó 86 250,-Ft
/69 000,- Ft + Áfa/
bruttó 123 750,- Ft
/99 000,- Ft + Áfa/

bruttó 28 400 000,- Ft
/22 720 000,- Ft + 5 680 000,- Ft Áfa/
bruttó 8 400 000,- Ft
/6 720 000,- Ft + 1 680 000, -Ft Áfa /
bruttó 23 300 000,- Ft
/18 640 000,- Ft + 4 660 000,- Ft Áfa/

bruttó 852 000,- Ft
/681 600,- Ft + Áfa/
bruttó 252 000,- Ft
/201 600,- Ft + Áfa/
bruttó 699 000,- Ft
/559 200,- Ft + Áfa/

Az árverés helye és időpontja:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1173 Budapest, Pesti út 165. III. emelet 301. )
2010. október 26. 9.00 óra
Az árverésre jelentkezés helye és ideje:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Vagyonkezelői Irodán III. 323. szobában ingyenesen átvehető
jelentkezési lap kitöltésével, valamint az árverési letét befizetésével 2010. október 4. 13.00 órától – 2010. október 25. 16.00 óráig.
Az árverési letét megfizetésének módja:
Az árverési letétet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának pénztárába (1173 Budapest, Pesti út 165.
II./219.) munkanapokon, ügyfélfogadási időben (Hétfő: 13.00–17.30; Szerda: 8.00–16.00; Péntek: 8.00–11.00), vagy az Önkormányzat OTP
BANK Nyrt.-nél vezetett 11784009-15517007 számú bankszámlaszámára történő átutalással lehet befizetni.
Az árverésen történő részvétel további feltételei, az árverési eljárással, valamint az ingatlanok beépíthetőségével, közművesítettségével, az építésügyi
előírásokkal kapcsolatban felvilágosítás Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata honlapján (www.rakosmente.hu), a Polgármesteri
Hivatal Vagyonkezelői Irodáján személyesen, telefonon, faxon vagy e-mailen keresztül kérhető. (személyesen: 1173 Budapest, Pesti út 165., 323.szoba,
telefon: (06-1) 2533-378, fax: (06-1) 253-34788, e-mail: szilagyi.belane@rakosmente.hu)
2010. szeptember 13.
Riz Levente polgármester
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Új óvoda nyílt Rákoscsabán
Négy év alatt 300 új férőhely létesült
Száztíz óvodás korú kisgyermeket fogad október 1-től a
Mézeskalács Óvoda új, Rákoscsaba utcai tagóvodája.
Az ünnepélyes átadásán jelen volt Riz Levente polgármester, Horváth Tamás és
Fohsz Tivadar alpolgármesterek, Dunai Mónika önkormányzati képviselő.
Riz Levente ünnepi megnyitójában
elmondta,
Rákosmente Önkormányzatát kettős cél vezérelte,
amikor 2008 decemberében
megvásárolta a Rákoscsabai
Református Egyházközösségtől a Rákoscsaba utca 1.
szám alatti épületet. Segíteni kívánta az egyházközséget az új Betlehem óvoda
európai uniós pályázata önrészének előteremtésében,
és a megvásárolt épületben
egy modern, energiatakaré-

A testület 16 milliót biztosított a bútorokra és játékokra

kos, hosszú távon gazdaságosan működtethető, a mai
kor elvárásainak mindenben megfelelő új óvodát kívánt létrehozni.

A pályázatokon nyert 20
millió forintos támogatás
és a több mint 10 millió forintos önrész lehetővé tette, hogy a tagóvoda négy

csoportjának helyiségei új
burkolatot kapjanak, lefestették a falakat, korszerű világítóberendezéseket
szereltek fel. Megtörtént a
vizesblokk teljes cseréje, az
épületet hőszigetelték, kicserélték a nyílászárókat és
felújították a fűtési rendszert.
A képviselő-testület további 16 millió forintot biztosított, hogy a négy óvodai
csoport megfelelő bútorokat és játékokat kapjanak.
A Rákoscsaba utcai tagóvoda átadásával az elmúlt
három évben összesen háromszáz fővel bővült az önkormányzati fenntartásban
lévő óvodai férőhelyek száma, így ma minden óvodáskorú gyermek elhelyezése
biztosított Rákosmentén.
Szakács Zsuzsa



Polgárőrök segítik a diákokat
A rákoskerti Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai szeptember 28-án, reggel hét órától háromnegyed nyolcig – kísérleti jelleggel – a Delta Polgárőrség tagjainak segítségével kelhettek át Pesti út és a Nyomdász utca kereszteződésénél lévő gyalogátkelőhelyen. Geodita Imre iskolaigazgató elmondta, igen sok szülő jelezte feléjük, gyermekeiket
azért kénytelenek nap mint nap autóval vinni az iskolába, mert nem merik egyedül elengedni őket. Hiába a Pesti úton lévő gyalogátkelő, tapasztalatuk szerint nagyon veszélyes ez az útszakasz, mert igen nagy sebességgel közlekednek itt a járművek.
Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán képviselők, miután
tudomást szereztek a szülők által felvetett problémáról, a
Delta Polgárőrség tagjaihoz fordultak, akik azonnal vállalták, jelenlétükkel segítik a diákok biztonságos közlekedését a Pesti út és Nyomdász utca kereszteződésében.
Rákosmente Önkormányzata 3,5 millió forinttal támogatja a polgárőröket, amelynek tagjai mindig készségesen segítik a lakosság körében felmerült problémák megoldását.
Riz Levente polgármester lapunknak elmondta, a Pesti
út kerületünk egyik legforgalmasabb útvonala, nagy szükség lenne további zebrákra, lámpás gyalogos átkelőhelyre.
A Sáránd utcánál a Maglódi Auchan Áruház vállalta az
átkelőhely megépítését, de a Fővárosi Önkormányzat elő2010. október 7.

írásai oly mértékben megdrágítják a kivitelezést, hogy az
áruház eddig nem teljesítette vállalt kötelezettségét. Most
abban bíznak, hogy Budapest új vezetése megoldást talál a
felmerült problémákra, hogy végre megépülhessen a régen
várt gyalogátkelő a Sáránd utcánál is.
Szakács Zsuzsa



Polgárőrök segítik a biztonságos átkelést a Nyomdász utcánál
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Családi nap az Összefogás Óvodában
Egész napos programsorozat várta a gyerekeket
Szeptember 24-én tartották meg az Összefogás Óvoda családi napját. A rendezvény költségeinek egy részét Koszorúsné Tóth Katalin és Morauszky András
képviselők támogatásából,
másik részét alapítványi
forrásból és szülői hozzájárulásokból teremtették elő.
Az egész napos programsorozatot Koszorúsné Tóth
Katalin indította útjára. Beszédében hangsúlyozta a családi nap megrendezésének
előnyeit, hiszen itt a szülők
valódi közösséget alkotnak,
a gyerekek élményekben
gazdagodhatnak, miközben
az intézményben együtt tölti el a család a szabadnapot.
A képviselő asszony rámu-
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Nagy sikert aratott az ovisoknál az állatbemutató

tatott, hogy az önkormányzat kiemelten kezeli az oktatás területén a megfelelő feltételek megteremtését. Az
Összefogás Óvodában 2010ben 30 fővel bővült a férőhelyek száma, az óvoda mel-

lett működő Kippkopp bölcsőde pedig gyermekeik elhelyezési gondjain segítve a
szülők kényelmi szempontjait is figyelembe veszi.
Reggel a rendőrség lezárta az óvoda melletti utcá-

kat, hogy az ovisok bringával óvodakört tehessenek. Napközben arcfestés, lufihajtogatás, légvár,
pónilovaglás várta a kicsiket. Lengyel Pálné óvodavezető elmondta, hogy a
programok összeállításánál
különös figyelmet szenteltek a közelgő állatok világnapjára. Nagy sikert aratott
Tóth Gábor állatbemutatója, ahol a gyerekek megismerkedhettek környezetünk néhány kedves lakójával, a kétszemélyes Nefelejcs Bábszínház zenés darabjának marionett figurái
pedig Csiga Zsiga és a madarak életébe engedtek bepillantást.
Kili Tamás
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Átadták a felújított tanuszodát
A beruházásnak köszönhetően ezentúl nagycsoportos óvodásokat is fogad az intézmény
Szeptember 28-án a Diadal Úti Általános Iskola 4/a osztályos tanulói vehették először birtokba
Rákosmente Önkormányzata és a RákosmenteFürdő Kft. által felújított
Ferihegyi úti tanuszodát,
amely ez év januárjától a
Gyurkovics Tibor Általános Iskola tagintézményként működik. Az ünnepélyes átadáson jelen volt
Riz Levente polgármester,
Horváth Tamás és Fohsz
Tivadar
alpolgármesterek, Dr. Fenke Ferenc,
Derczbach Istvánné és Kiss
Lajos képviselők, a kivitelezők részéről Hajdú István
és Németh Zsolt ügyvezetők, valamint Kalocsainé
Kokovai Erzsébet intézményvezető.

Korszerű környezet várja a gyerekeket

A megnyitón elhangzott:
a felújítás során megújult
az épület szellőztető rendszere, a központi fűtőegységek, létrejött a ventilátorok cseréje és korszerűsítése, hangtompító beépítésével. A hetvenes években

készült uszoda épületét kifestették, leburkolták a várakozóteret, az öltözőket
és a WC-ket, lemázolták
a csővezetékeket és nyílászárókat is. A bejárati ajtót
kicserélték, valamint új padokat vásároltak az előtér-

be. A létesítmény biztonságát fokozza, hogy a vegyszerszabályozó rendszer az
épületen kívülre került, a
vízforgató berendezést felújították. A beruházásnak
köszönhetően ezentúl nem
csak iskoláskorú gyerekeket fogad az uszoda, hanem
nagycsoportos óvodásokat
is évi 10 órában, térítésmentesen. A sajátos nevelési igényű oktatást biztosító iskolák gyermekeinek a
kötelező 20 órán felül gyermekenként plusz 5 órát biztosítanak, és még az is újdonság, hogy a korábban
kizárólag a 3-4. osztályosok
számára előirányzott évi 20
óra térítésmentes oktatást
mostantól a 2. osztálytól
biztosított.
Szakács Zsuzsa



Értékeink Rákosmentén
A XVII. kerületi Önkormányzat Oktatási, Művelődési és Sport Iroda gondozásában Értékeink Rákosmentén
címmel jelent meg úttörő kiadvány, amelyben kerületünk oktatási és nevelési intézményei mutatkoznak be. A könyvbemutatónak a Rákoscsabai Közösségi Ház adott otthont szeptember 24-én. Az eseményen részt vett Riz Levente polgármester, országgyűlési képviselő, Dunai Mónika önkormányzati képviselő, oktatási, kulturális és civil kapcsolatok tanácsnoka,
Fohsz Tivadar alpolgármester, dr. Varjuné, dr. Fekete
Ildikó, az Oktatási, Művelődési és Sport Iroda vezetője, Kecskeméti József, a ház igazgatója és Kézdi Nagy
Géza, a kötet szerkesztője. Közreműködött a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium kórusa Bartal Lajos
vezényletével.
Dunai Mónika és Riz Levente a könyvbemutatón rámutatott, Rákosmente Önkormányzata úgy gondolta, hogy
nem csak a tárgyi, hanem Rákosmente szellemi értékeit is
be kell mutatni, mindenki számára elérhetővé kell tenni.
A több kötetre tervezett sorozat első kiadványában bemutatkozik 17 óvoda, 9 általános iskola, 2 középiskola, valamint egy művészeti oktatási intézmény, amelyekben színvonalas oktató-nevelő munka folyik, és erre mindnyájan
csak büszkék lehetünk.
Kili Tamás

2010. október 7.



Dunai Mónika

Közreműködött a Balassi kórusa
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Széchenyi álma nemzetközi rajzpályázat
A Bartók Béla AMI és a Diadal közös szervezésében valósult meg a pályázat
A Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény képzőművészeti tanszaka Breitkopfné Losovy
Beáta vezetésével, a Diadal
úti Általános Iskola Raffay
Gábor igazgatóhelyettes vezetésével, valamint a Széchenyi Tudományos Társaság közös nemzetközi rajzpályázatot hirdetett a Széchenyi-emlékév alkalmából. A két iskola elismert a
művészet terén végzett kiemelkedő munkájáról, hasonló nagyságrendű pályázatot évek óta rendeznek
közösen.
A pályázatra az ország
minden részéből és Bulgáriából, Szlovákiából, Németországból, Romániából,
Ukrajnából is érkeztek pályaművek.
A feladat az volt, hogy

(Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézet)

mutassák be a gyerekek a
reformkor eszmeiségét jelenünkben.
Az alkotásokat két kategóriában lehetett beküldeni, hagyományos (festés,
grafika) és elektronikus grafikai úton.
A díjkiosztó ünnepség
szeptember 17-én a Széchenyi Gyógyfürdő dísztermében volt, ahol Fohsz Tivadar, Rákosmente alpolgár-

BRINGÁZZ RÁKOSMENTE!

Rákosmenti
közlekedési
és útfelújítási
program

EXPRESSZ

PROGRAM

Avassuk fel együtt Rákosmente
új kerékpárútját!

mestere is adott át különdíjat.
A díjazott tanulók:
I. kategória
1. Baksa Lóránt (Csongori Ált. Isk.), 2. Ványi Gréta
Zulyka (Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézet Berettyóújfalu), 3. Joó
Milán Endre (Fabriczius József Ált. Isk. Veresegyház).
Különdíj: Kajdi András

II. kategória
1. Megyesi Anna (Zrínyi
Ilona Gimnázium Nyíregyháza), 2. Kemecsei Virág
(Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény),
3. Majer Fruzsina (Ady
Endre Ált. Isk. és Gimnázium Zalaegerszeg).
Fohsz Tivadar alpolgármester
különdíjazottai: Széles Anna (Hunyadi M. Ált. Isk.), Molnár
Liza (Bartók Béla AMI),
Nagy Noémi (Hódmezővásárhely), Megyesi Anna
(Nyíregyháza).
Breitkopf György építész különdíja elektronikus grafika kategóriában:
Győrváry Nikolett.

Munkatársunktól 

Meglepetés a Százszorszép
Óvoda gyermekeinek

Hivatásforgalmi gyalog- és kerékpárút kialakítása a Rákos-patak mentén a XVII. kerületben
KMOP-2.1.2-09-2009-0020

2010. október 16. (szombat)

Találkozó 10 órakor a Pesti út- Cinkotai út keresztezôdésénél az iskola parkolójában.
Sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes átadás:
Kaszáló utca (a Kalandpark Játszóház mellett), 10:30 óra
A kerékpárutat átadja Riz Levente polgármester, országgyûlési képviselô.
Csatlakozzon Ön is rendezvényünkhöz kerékpárral vagy gyalogosan.
Szeretettel várjuk!
A nap további eseményeirôl plakát és szórólap tájékoztatja
a rákosmenti polgárokat.
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu

Szeptember 23-án a Gomba csoportba járó egyik kisgyermek családja meglepte az óvodásokat azzal, hogy délelőttre népi játszóházat költöztetett az óvoda udvarára. Volt
kézzel hajtott fakörhinta vesszőkosarakkal, lovagi torna
falovakkal és csigafuttató verseny. A gyerekek nagyon élvezték a különleges játékokat.
HÍRHOZÓ

OKTATÁS

Családi nap a Mákvirág óvodában
Az egész napos rendezvényen felelevenítették a Mihály-napi hagyományokat
Az Újlak utcai lakótelepen lévő Mákvirág óvodában szeptember 25-én
tizenegyedik
alkalommal tartottak családi napot, ahová szőlővel, finom
házisüteménnyel érkeztek
az óvodások szülei, testvérei, hogy nyugodtan beszélgessenek, játszanak és felelevenítsék a Mihály-napi
hagyományokat.
Urbánné Csúcs Andrea és Majerné Rábai Mária, a Kisvakond csoport
óvódapedagógusai elmondták, a Mákvirág óvodában
jelenleg nyolc csoportban
219 kisgyereket tudnak fogadni, közülük tizenhét sajátos nevelési igényű, ezért

A régi ovisok is ellátogatnak ilyenkor az intézménybe

részükre komplex nevelést,
illetve fejlesztést biztosítanak. Az óvoda munkatársai
arról is beszámoltak, mindig

nagy izgalommal várják a
családi napokat, mert ilyenkor viszontláthatják régi
óvodásaikat, akik szívesen

kísérik el testvéreiket régi
óvodájukba. Az intézmény
nevelői és a gyerekek szülei örömmel fogadták, hogy
a folyosókat csúszásmentes
kővel leburkolták, az épületet akadálymentesítették,
így a gyerekek sokkal nagyobb biztonságban közlekedhetnek ezentúl.
A családi napra ellátogatott Riz Levente polgármestere is, aki – miután
Horváth Mária óvodavezetővel megnézte a napokban történt folyosóbeázást,
jelezte a szülőknek, hogy a
beázás megszüntetése érdekében sürgősen intézkedik.
Szakács Zsuzsa



Fafeldolgozó-telep
A 31-es út 29-es szelvényében Maglód és Mende között.
Mobil: 06-20-330-8426, Fax: 06-29-325-420
tulajdonos: Oláh József Maglód Bercsényi u.25.

Igény szerint feldolgozva akác, tölgy tûzifa korrekt
kiszolgálással. Füstöléshez akácfûrészpor zsákolva.
Bográcsoláshoz zsákos aprítottfa mindig kapható.
Akácfából
Rusztikus kerítésdeszkák, kérgezett és fûrészelt
oszlopok, karók, kertépítõ- és játékkészítõalapanyagok. Bérfûrészelést is vállalunk.
Házhoz szállítás megoldható!
2010. október 7.

17

OKTATÁS

Őszi jeles napok a Bóbita Óvodában
Több éves hagyománya van
a Bóbita Óvodában a szüreti mulatságnak. Minden évben ezen időszakban a pénteki játszóház keretén belül
szüreti táncház és mustkészítés várja az ovisokat. A gyerekek maguk szemezik le a
szőlőszemeket a szőlőfürtökről, az ő segítségükkel préselik, darálják le azokat, majd
a kicsorgó, friss mustot közösen fogyasztják el. Ezt követi a szüreti mulatság; énekes játékokkal, vidám, zenés
táncházzal elevenítik fel a
régi néphagyományokat.
Ezt a vigadalmat követi
az október 4-i állatok világnapjára való több hetes készülődés.
A Bóbita tavasszal, pályázaton nyerte el a Zöld Óvoda címet. Elsődleges feladatnak tekinti az intézmény,

hogy a gyerekekkel megismertessék, megszeretessék
és ezek ismeretében tudatosan védjék a környezetet. A
növényeket, állatokat csak
úgy fogják a gyerekek a későbbiekben is védeni, ha
megismerhetik azokat.
Az állatok világnapjára
készülve a gyerekek könyveket, képeket hozhatnak,

amiket lelkesen nézegetnek és rácsodálkoznak minden új ismeretre. Az udvaron nagyítókkal, mikroszkópokkal, távcsővel keresik,
figyelik a felbukkanó élőlényeket.
Egyik délelőtt a Fehérkereszt Alapítvány is ellátogatott az óvodába néhány állattal: gőtével, gyíkokkal,

Mosu, a mosómedve nagy sikert aratott

kígyóval, tarantulával, héjával, és Mosuval a mosómedvével. Hatalmas élmény
volt ez a gyerekeknek, hiszen közvetlen közelről, esetenként kézből, simogatva
ismerkedhettek meg velük.
A nagycsoportos gyerekek
Mackó kuckóépítésbe fogtak, majd meghívták a kisebb csoportos társaikat az
általuk rendezett mackókiállításukra is. Október 4-én
a világnap alkalmából ellátogatnak a nagyobbak a veresegyházi
Medvefarmra,
ahol medvéket, farkasokat
figyelhetnek meg élőhelyükön.
A zöld ünnep zárásaként
kiállítást rendez az óvoda,
amelyet az aulájan tekinthetnek meg majd a szülők,
látogatók.
Munkatársunktól 


Állatok napja
a Százszorszép Óvodában
Az állatok világnapja alkalmából szeptember 25-én Családi Játszóházat rendeztek a rákoskerti Százszorszép Óvodában. Az óvoda vezetője megnyitó beszédében kiemelte,
hogy fontosnak tartják a környezet tevékeny megismerésére nevelést, és a gyermekekkel közösen tevőlegesen is részt
vesznek környező világunk alakításában, megóvásában.
A rendezvényen
részt vett Fohsz Tivadar alpolgármester
, aki anyagi támogatásával többször segítette az óvodát külső és belső környezete fejlesztésében és
programjai megvalósításában.
A játszóház ideje alatt érdekes programokkal várták az érdeklődőket. Az aulában volt kisállat-kiállítás, ahol a gyerekek testközelből ismerkedhettek meg a kígyókkal, pókokkal, tengeri malacokkal, hörcsögökkel, nyulakkal, papagájokkal. A csoportszobákban különleges foglalkozásokon lehetett részt venni. Volt interaktív állatbemutató, természetismereti totó, kézműves tevékenységek, meseszínház,
Munkatársunktól 
zsákbamacska és arcfestés.
18

5000 Ft feletti vásárlás esetén
10 % kedvezményt adunk!

HÍRHOZÓ

KULTÚRA

Sikeres évadnyitó premier a Gózonban
Harold Pinter: A születésnap
Szeptember 18-án mutatta
be a Gózon Gyula Kamaraszínház Csiszár Imre rendezésében Harold Pinter drámáját, A születésnapot.
Az irodalmi Nobel-díjas Pinter a XX. századi abszurd dráma jeles képviselője. Műveiből egy félelmetes
világ bontakozik ki, amelyben a kiszolgáltatott ember
nem érezheti magát biztonságban. Szereplői a szeretetnélküliség és kommunikációra való képtelenség fogságában vergődnek, a megértés és egymás elfogadásának esélye nélkül.
A születésnap leginkább
hangulati drámaként írható le, a főszereplő, az
agórafóbiás Stanley (Lux

Ádám) már az első perctől kezdve fél és szorong,
de nem tudni, mitől. Legalább ilyen megfejthetetlen figura a hotelbe érkező két idegen (Goldberg és
McCann). Ők ketten a darab titkos mozgatói, többértelmű figurák. Lehetnek az
IRA tagjai, titkos nyomo-




zók, de az sem kizárt, hogy
egy ideggondozó munkatársai, akik egy beteg szökevény nyomára leltek.
Stanley ugyanilyen rejtélyes, mindig másnak mondja magát, ami skizofrén személyiséget feltételez. Az
idős háziasszony Meg (Tímár Éva) szirupos anyásko-

dását is nehezen viseli. A
darabban a szoba a menedék jelképe, ahol el lehet
bújni a fenyegető világ elől
egy darabig. A sorsa elől viszont senki sem bújhat el.
A dráma nyílt végű befejezése nyugtalanságot kelt,
itt nem hozhat megoldást
és megnyugvást semmi. A
többértelműség és a megfejthetetlenség mindig is
Pinter védjegye volt.
Újvári Zoltán Goldberg
csöppet sem könnyű szerepében nem mindennapit
alakít, és ugyanez elmondható Takátsy Péterről és
Lux Ádámról is. A végtelenül naiv Lulu szerepében
Germán Lívia is remekel.
Horváth Tibor 


Ázsiai áruház
XVII. Pesti út 172. (DM mellett)

ÁLLANDÓ
AKCIÓK!



Gyerek pólók
290-től

Melltartók
390-től



Női táskák

Csizmák

1690-tő

l

2490-től



Nyitvatartás
H-P 830–1830
Sz 830–14

2010. október 7.

Minden héten
új áru
érkezik!
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Autómentes nap

Tízezrek az autómentes napon
A Bikini megakoncertjével zárult az egész napos rendezvény
Több tízezer ember vett részt szeptember 25-én
Rákosmente Önkormányzata által rendezett Autómentes Napon a forgalomtól elzárt Ferihegyi úton, ahol
zenés ébresztővel indult a nap, és a késő esti, hatalmas közönségsikert aratott Bikini-koncerttel zárult.
Az eseményt immár negyedik éve, az Európai Mobilitási Hét keretén belül rendezi a kerület, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet: az önkormányzat elköteA Camerata XVII. fúvós
kamaraegyüttes zenés reggeli ébresztője után a Kiskalász zenekar gyermekkoncertjével indult a nap.
Az Egészségház előtti füves területen Tér-kép címmel nyílt interaktív kiállítás, Ádám Ferenc, az Erdős
Renée Ház igazgatója Rákoskeresztúr főterének változásait mutatta meg az érdeklődőknek az 1770-es
évek végétől az 1970-es
évek közepéig. A régi fotókon a múlt, a maketteken,
látványterveken a jövő volt
látható. Rákoskeresztúr régi
parasztházait még a hetvenes években lebontották,
helyette épült a lakótelep, a
buszpályaudvar a Pesti út és
a Ferihegyi út találkozásánál. A harminc év óta változatlan állapotában lévő
városközpont az idei évben
1,6 milliárd forint értékben
újul meg, az új főtér díszburkolatot kap és ezentúl alkalmas lesz koncertek, kiállítások, rendezvények, karácsonyi vásárok megtartására is.
A lezárt Ferihegyi úton
ÖKO-játszótér nyílt kukakirakóval, környezetvédelmi
térjátékokkal, de aki nem
akart a földön járni, meghódíthatta az óriás mászófalat
a MÖSE csapatának segítségével. Nagy sikert arattak
a maglódi Decathlon áruház
fiatal munkatársai, ugrálóés pingpongasztalt, utcai kosár- és futballpályát építet20

tek, volt kapura rúgó- és sátordobó verseny, a legkisebbekkel sárkányt eregettek,
pónin lovagoltatták őket.
A Rákoskeresztúri Tűzőrség tizenkét tűzoltójánál és
parancsnokuk, Ribai László tűzoltószázadosnál népszerűbb embert nem igen lehetett találni szombat délelőtt. Az egyenruhások órákon keresztül „tálcás” tűzoltáson vettek részt az apróságokkal, miután beöltöztették őket igazi tűzoltókabátba, sisakba. Akinek még ez
sem volt elég, kitekinthetett a tűzoltóautó ablakán,
és nem volt tilos megszólaltatni a szirénát sem. Az autómentes napra nem csak a

lezett a fenntartható város közlekedés fejlesztésében,
népszerűsítésében. A napközben meghirdetett bicikliverseny fődíját – nagy értékű, felnőtt kerékpárt – a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ajánlotta fel, amit
Riz Levente polgármester adott át a nyertesnek. Az
egész napos esemény szervezői ezúttal is a Vigyázó
Sándor Művelődési Ház munkatársai voltak, Hajnal
Csilla igazgató irányításával.

kerületi rendőrök, de a Készenléti Rendőrség tagjai
is eljöttek Rákosmentére,
méghozzá lóháton.
Délben
bemutatkoztak
Rákosmente sportolói is,
először a Tomoni Harcművészeti Sportegyesület tagjait láthattuk, versenyzőik
tavaly részt vettek a szakági
világbajnokságon Dél-Afrikában, ahol több dobogós helyezést, köztük aranyérmet is nyertek. A Harcos SE öt szakosztálya után
a Power Gym Stúdió sportolói mutatták be látványos
gyakorlataikat. A Keresztúr
Hagyományőrző Csoport és
a Sport Hip-Hop Klub közösen lépett fel a környezet-

védelem mellett, táncukban sajátos koreográfiával
hirdették a kertvárosi komposztálás fontosságát.
A színpadtól távolabb is
pezsgő élet folyt, a „zöld sátorban” a Környezetvédelmi Bizottság tagjai óvták a
környezetet, a rákoscsabai
cserkészek
mocsárjárásra
buzdítottak, a kerületi egyházak ökumenikus sátraiban a gyerekek bábelőadáson szórakoztak, miközben
szüleiket forró csokival, kávéval és süteménnyel látták vendégül. A vöröskeresztesek különböző mérésekkel próbálták felhívni a
figyelmet a szűrések fontosságára, a művelődési házak,
a rákosmenti népművészeti klub játszóházakba invitálták a családokat. Ügyes
kezű rákoshegyi polgári körösök segítségével színes papírállatok keltek életre, miközben az üstben már majdnem megfőtt a lencsével bolondított Csokonai-féle gulyás. A rendezvény helyszínéről egész nap kisvonat indult a rákoshegyi MÁV-állomásra, ahol mozdonyvonat és motoros hajtány várta a kicsiket, nagyokat.
Kora délután zászlós tánccal, széki népdalokkal, körtánccal, ostoros bemutatóval, palotással mutatkozott
be a Jókai Mór Általános Iskola és az idén százéves Szabadság Sugárúti Általános
iskola művészeti csoportja,
HÍRHOZÓ

Autómentes nap

majd Örökre szépek címmel
Siménfalvy Ágota és Farkas Gábor Hófehérkéről,
Pocahontasról, Csipkerózsikáról és a többi kedvenc
mesehősről énekelt.
A Rákosmenti KerekSE
és a Mindenki Közlekedik
Alapítvány kétóránként indította oktatótúráját a városi közlekedés rejtelmeiről,
miközben az általuk felépített ügyességi pályán felnőtteknek rendeztek versenyt,
hogy gazdára leljen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
által felajánlott kerékpár. A
bringások egyre népes tábora kora délután, rendőri és
motoros felvezetéssel kerékpáros felvonulással tették
emlékezetessé az autómentes napot.
Délután
a
Gózon
Gyula
Kamaraszínház
ÉvadnyiTOTÓ című vidám,
zenés műsorában Nagyváradi Erzsébet és Vida Péter
színművészek a Hosszú, forró nyár című dallal búcsúztatták a nyarat, egyben köszöntötték az új színházi
évadot. Napközben érdemes
volt a Gózon Gyula Kamaraszínház totóját kitölteni, a
helyes megfejtők között 3x2
darab színházjegyet és 3x2
darab bérletet sorsoltak ki.
A Gombosné Berecki Ildikó és Gombos Tibor által
vezetett Magic Dance Mozgásművészeti Stúdió ezúttal
is lázba hozta a közönséget.
A klasszikus felállásban
színpadra lépő Shadow Hungary Band könnyedén hozta a jól megérdemelt tapsvihart. Az Apache, az Atlantis
és más jól ismert Shadows
gitárdalok mellett több 60as, 70-es évekbeli zenekar,
így a Spotnicks, a Ventures
slágereit is műsorra tűzték.
Az instrumentális zenén kívül énekes számokat is játszottak, hiszen hajdanán a
Shadows Cliff Richardot is
2010. október 7.

kísérte. Az Autómentes Napon őt helyettesítette D.
Nagy Lajos, a Bikini együttes frontembere, aki két
nagy Cliff Richard-slágerrel
lopta be magát az oldies rajongók szívébe.
Nagy sikert aratott az
Abba Sisters fellépése, a
három
musicalszínésznő,
Kiss Enikő, Tátrai Eszter,
Migály Szilvia alkotta for-

aki a heavy metal blokkban két kiváló Page-Plantszerzeménnyel lepte meg a
nagyérdeműt.
Riz Levente polgármester köszöntője után következett a nap legnagyobb
bulija, az időt elsöprő, kortalan zenét játszó Bikini
együttes koncertje, amelyen már legalább tízezren csápoltak. Sorra jöttek

máció az Abba együttes legsikeresebb dalait közvetítette. A műsorban olyan fülbemászó slágerek csendültek fel, mint a Mamma mia,
az I Have a Dream, a Super
Trouper, a Chiquitita, és
természetesen a zenekart a
csúcsra röpítő Waterloo.
A Riz Levente és barátai
zenekart már kis híján telt
ház várta a Ferihegyi út lezárt szakaszán. Az együttes repertoárjában a hazai
és angol klasszikus rockzene nagyjai játszották a főszerepet Demjéntől a szimfonikus hangzású Uriah
Heep muzsikájáig, de új, eddig még nem játszott dalok
is felkerültek a listára. Műsorra tűzték a Queen, valamint a legendás Led Zeppelin néhány slágerét is. Miután Robert Plant dögös
énekhangját a zenekar tagjai meg sem próbálták kiénekelni, Turczi Zsófi énekesnőt hívták segítségül,

az 1982-ben alakult együttes soha meg nem unható dalai olyan gondolatokkal, amelyek az embert újra
és újra átitatják. Az Adj helyet magad mellett, a Közeli helyeken és a Ki visz majd
haza című nótákat a közönség együtt énekelte D. Nagy
Lajossal és Német Lojzival.
Lukács Peta virtuóz gitárjátéka már-már a megbol-

dogult Daczi Zsoltot idézte,
míg a dobok mögött nagy
igyekezetében Mihalik Viktor elfogyasztott pár dobverőt, a szuvenír gyűjtők legnagyobb örömére. Az utolsó számot Riz Leventével
kiegészülve játszotta el a zenekar, a koncert végén pedig óriási ováció közepette
D. Nagy Lajos bejelentette,
hogy Riz Leventét a Bikini
együttes tiszteletbeli tagjává
fogadták.
A zenekarok fellépése előtti beállások sem maradtak minden izgalom nélkül, a színes műsorfolyam
közben a színpadon értékes nyeremények találtak
gazdára. Az önkormányzat ajándékát, egy 40 ezer
forintot kóstáló mountain
bike kerékpárt Békefi Klára
nyerte meg, aki 35 indulóból a legsikeresebben oldotta meg a tesztfeladatokat és
a legrövidebb idő alatt kerekezte végig az akadálypályát. A díjat Rákosmente
Önkormányzata nevében
Rózsahegyi Péter, önkormányzati képviselő, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke, valamint a Környezetvédelmi csoport tagjai adták át a kiváló bringásnak. A Rákosmente TV
munkatársai is kitettek magukért, a helyi média standjánál kiosztott tesztlapot
rengetegen kitöltötték. Az
esti nagykoncertek előtt
stílszerűen egy kamera táskából húzták elő a nyertes
nevét, aki egy iPod zenelejátszó tulajdonosa lett. A
délutáni kerékpárverseny
győztese, Virág Róbert a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóvoltából egy nagy
értékű kerékpárt vihetett
haza, a nem mindennapi díjat Rákosmente polgármestere adta át.
Kili Tamás
– Szakács Zsuzsa 
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A MAT vonzásai
A Rákoscsabai Közösségi
Ház galériájában szeptember
3-án nyílt meg a Művészek
Alkotó Társasága őszi kiállítása, Vonzások címmel,
ami Goethe Vonzások és
választások című könyvét
idézi – nyilatkozta Ilosvai
Krisztián, a kiállítás rendezője. A tárlatot Harcsa Béla
filmrendező, a MAT alapító
tagja nyitotta meg.
Hajdúfi Zsuzsanna Madonnája remekmű. Ahogy
megjelenik a majd százéves
cserépkályhából
bontott
téglán, melegséget sugározva, egy jelenésként, ami emberien tragikus, istenien szelíd. E. Szabó Margit arany térkollázsa, Babos László acél-bronz
szobra, Ilosvai Krisztián
Ha emberé az élet című
pasztele,
Domonkos
László Élve eltemetet-

tek emlékére című, a négyes
metró Köztársaság téri állomására tervezett mementója
mind nagyon értékes anyag.
Mecseki Hargita három múzsájának egyértelmű üzenete, hogy az ihlet nőnemű.
Tamáska János Mária és Erzsébet találkozása egy különös bronzképben ölt testet.
Csigár Cecília selyemruhája
a várakozás pillanatait idézi,
Kőszegi Annamária gyönyörű falikárpitja uralja a kiállítótermet. Csáth Annamária műve óriás királyasszony
szoknyát idéz, ahogy átsuhan e földi tájon, Kukucska

és Lipták illusztrációi meghökkentően
különösek.
Károlyi tanár úr ciprusai és
zöld tengere letisztult, pontos és mély művészetről tanúskodnak, Ballonyi Margit képein az élet élni akar.
Bernóth Zoltán Nyári emlékek sorozata különleges és
harmonikus formákra épül,
Tömple Emőke akvarelljei
megejtően szépek, Vitárius
Nikoletta fekete-fehér tollrajza egy új formáció a gazdag választékban. Csorba Katalin óvárosa minden
óváros ősképe, Zsámbokréti
Dóra Gyökereke behatolás a káosz furcsa formái
közé, Salamon György is,
a maga fanyar szkepszisével remek képet hozott.
Ács József Beethoven
című plasztikája egy isteni fülkagylót idéz, ami
persze lehetne gramofon

is. Martonosi György fotója Rembrand sötét színeiből
épít fel egy különös képi világot. Vicián Pál montázsán
a korinthoszi oszlopok tartják az időt és a mai építészetet, B. Molnár Annamáriának A nagymama konyhája című olajképe tiszta, vidám, Laborcz Mónika érzékeny, kicsit naiv és egyszerű
tekintetű Dórája búcsúztatja
a látogatót.
Szakács Zsuzsa



Papp Bálint György szoborbútorai
Papp Bálint György iparművész szoborbútor-kiállítása szeptember 11-én nyílt meg a Rákoskerti Művelődési Házban, a
tárlatot Medgyessy Éva művészeti újságíró nyitotta meg, fellépett Kiss László, a Pál Apostol Általános Iskola és Gimnázium 11. osztályos tanulója. A kiállított falitékák, nagy
köves szekrénykék, valamint Wass Albert születésének 100.
évfordulójára készült „In Memoriam” szoborszekrény – ajtaja a Görgényi havasokból származó tiszafatörzsből készült
– megtekintése után, Papp Bálint Györgyöt kérdeztem életéről, és a nem mindennapi szoborbútorok történetéről. A
művész csángó szülők gyermekeként látta meg a napvilágot,
iskolás évei után Marosvásárhelyen faipari mérnökként, bútortervezőként dolgozott a hatvanas években. Brassóban a román síparadicsom legnagyobb szállodáinak
belső tervezése is az ő keze munkáját
dicséri, de mégis a sepsiszentgyörgyi és a brassói templombelsőkre a
legbüszkébb, amit szintén ő álmodott papírra. Az akkori román hatalom ezt nem igen nézte jó szemmel,
így 1989 tavaszán, családjával áttelepült Magyarországra.
A fához fűződő különös vonzalma
a tervezőasztal megszűnésével ter22

mészetesen nem múlt el, egyedi kisbútorokat, faragott tékákat kezdett el készíteni, ahol – elmondása szerint – az anyag
diktálta a végső formát. A Rákoskerten kiállított tizennégy
szoborbútor mindegyike más, de kivétel nélkül mind magán
hordozza a paraszttékák keleti ihletésű vonásait. Papp Bálint
György dió-, körte-, tisza-, kőris- és juharfából készült remekművei szög és vasalat híján készülnek, ősi csapolási technikával. A különleges szekrénykéket ében, yatoba és mahagóni
fával díszíti, illetve az erdélyi havasok patakmedreiben gyűjtögetett kavicsokkal, kőlapokkal, tiszafadarabokkal.
Ez a tárlat nem csak a tárgyak szépségétől vált különlegessé a látogató számára, hanem attól a nem mindennapi helyzettől, hogy itt kötelező volt megérinteni, kinyitogatni a sok-sok fiókot, kazettát, gótikus templomablakot idéző rekeszeket, mert csak így
lehetett megfejteni a titkot, amit
Papp Bálint György elrejtett gyönyörűen megformázott, kidolgozott
tékáiba. Aki eljött a kiállításra, akár
meg is vásárolhatta ezeket a különleges bútorokat, egy kivétellel. A
Wass Albert emlékére készült szoborszekrénytől még nem tud megSzakács Zsuzsa 
válni.
HÍRHOZÓ

AJÁNLÓ

Vigyázó Sándor

Művelődési Ház
(Pesti út 113., tel.: 256-4626)
www.vigyazomh.hu
Október 8-10. Rákoskeresztúri V. Országos Vasútmodell-kiállítás és játszóház az 1-es Villamos Klub szervezésében. Belépő: felnőtteknek: 600 Ft, gyerekeknek: 400 Ft.
Október 10. 20.00 Jazzpresso: Sárik Péter Trió. Sárik Péter – zongora, Frey
György – basszusgitár, Berdisz Tamás – dob. Belépő: 800 Ft.
Október 17. 10.30 Családi vasárnap- Halász Judit koncertje – Csiribiri. Belépő: 1900 Ft.
Október 14. 10.00 és 14.30 Bóbita Gyermekszínház - Világszép nádszálkisasszony. Az új Színház és a Neptun Brigád közös produkciója. Rendezte:
Baksa Imre. Alkalmi belépő: 900 Ft.
Október 15. 18.00 Magyar Piéta a Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház előadásában.
Október 22. Krosno járás (Lengyelország) bemutatkozik. A kiállítás november 6-ig tekinthető meg.
Október 24. 20.00 Jazzpresso. Ávéd – Csongrádi Quartet. Ávéd János- szaxofon, Csongrádi Gábor – gitár, Soós Márton – nagybőgő, Benkó Ákos –dob.
Belépő: 800 Ft.
Október 30. 18.00 Marc Camelottti: Leszállás Párizsban. Lökhajtásos komédia két részben. Szereplők: Damu Roland, Háda János/Harmath Imre, Mérai
Katalin, Bednai Natália, Kökényessy Ági és Esztergályos Cecília. Rendező:
Háda János. Belépő: 2700 Ft.

Csabaház

Rákoscsabai Közösségi Ház
(Péceli út 222. Tel.: 256-9526)
www.rakoscsaba.hu
Október 13. 18.00 Csabai képzőművészeti kör.
Október 16. 9.00 Baba-mama börze. Asztalfoglalás: 1500 Ft/asztal. Belépés ingyenes!
Október 16. 18.00 Gyimesi és moldvai táncház a Mokányos Együttessel!
Október 22. Homonnai Varga András festőművész kiállításának megnyitója.
A tárlatot Egyed Tibor grafikusművész nyitja meg. A kiállítás november 5-ig tekinthető meg.
Október 29. Mexikói totonák indiánok Három szív népe című fotókiállításának a megnyitója. A tárlatot Kézdi Nagy Géza kulturális antropológus nyitja
meg. A kiállítás november 28-ig tekinthető meg.

Gózon Gyula

Kamaraszínház
(XV. utca 23. Tel.: 253-0380)
www.gozon.hu
Október 14. 10.00 Csecsemőszínház – Bérletszünet, jegyek válthatók.
Október 15. 19.00 A helység kalapácsa - Kőrösi bérlet, jegyek válthatók.
Október 17. 15.00 Adáshiba - Teátrum bérlet, jegyek válthatók.
Október 18. 10.00 és 14.00 Főzőcske, de oktalan - Csudajó bérlet, jegyeladás csoportoknak.
Október 19. 10.00 és 14.00 Főzőcske, de oktalan - Nebuló bérlet, jegyeladás csoportoknak.
Október 20. 10.00 és 14.00 Főzőcske, de oktalan - Rosszcsont bérlet, jegyeladás csoportoknak.
Október 24. 15.00 Adáshiba - Repertoár bérlet, jegyek válthatók.
Október 27. 19.00 A születésnap - Domján bérlet, jegyek válthatók.
Október 28. 19.00 A születésnap - Gobbi bérlet, jegyek válthatók.
Október 29. 19.00 A makrancos hölgy - Csokonai bérlet, jegyek válthatók.
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Csekovszky Árpád

Művelődési Ház
(Hősök tere 9. Tel.: 256-0267)
www.csekohaz.hu
Október 16–17. Kulturális kirándulás Gyulára, Erkel Ferenc szülővárosába.
A kirándulás részleteiről érdeklődni lehet a művelődési házban.
Október 16. 17.00 Kolompos táncház. Szüreti mulatság (szőlőőrző dalok,
szüreti játékok, muzsikák, vásári mulatságok). Belépő: 800, családi belépő:
2500 Ft/4 fő.
Október 22. 17.00 a Rákosligeti Polgári Kör szervezésében ünnepi megemlékezés és koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
a Hősök terén, az Országzászlónál. 18.00 kerekasztal-beszélgetés a művelődési házban.
Október 22. 14.00 Ötletkuckó - Állatkák dióhéjból. Belépő: 300 Ft. Foglalkozásvezető: Kobza Enikő művelődésszervező.

Rákoshegyi

Bartók Zeneház
(Hunyadi utca 50. Tel.: 257-1828)
www.bartokzenehaz.hu
Október 10. 19.00 A tiltott szerelem. Dallos Erika (zongora), Botos Vera
(brácsa), Baráti Eszter (cselló). Paul Hindemith: Szonáta, Sz. Prokofjev: Rómeó
és Júlia (Vadim Boriszovjszkij átiratában), Carl Maria von Weber: Andante
Rondeau alla Ungaresche, Weiner Leó: Trió. Belépő: 1300 Ft.
Október 16. 17.00 Bonnyai Apolka (zongora), Lugosi Veronika (hegedű).
Részletek hangzanak el Händel, Mozart, Schumann műveiből. Belépő: 1300 Ft.
Október 26–28. 10.00–18.00 „Maestro J. Nyesztyerenko” világhírű orosz
basszista nyilvános mesterkurzusa.
Október 30. 19.00 A csodálatos mandarin. Kollár Zsuzsa (zongora), Balog
József (zongora). Belépő: 1300 Ft.

Rákoskerti

Művelődési Ház
(Rákoskert sugárút 66. Tel.: 257-4498)
www.kertiklub.hu
Október 17. 10.00 A kiskakas gyémánt félkajcárja - zenés mesejáték óvodásoknak és kisiskolásoknak
Október 17. 17.00 H. Bodó József: A hársfa virága című nagysikerű családregényének könyvbemutatója.
Október 19. 10.00 „Utazó” Teaház ismeretterjesztő előadás-sorozat. Téma:
Pécs, Európa kulturális fővárosa.
Október 30. 17.00 óra: „Fűben-fában orvosság” címmel Szabó Gyuri bácsi,
a „bükki füvesember” előadása.
Október 30. 19.00 Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli - az Ascher Oszkár
Színház előadása.

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

Október 17-ig Paulikovics Iván szobrászművész tárlata.
Október 24. 18.00 20 éves az Erdős Renée Ház - Meghívásos képzőművészeti kiállítás az elmúlt 20 évben bemutatkozott alkotók részvételével. Megtekinthető november 14-ig.
Október 27-től megtekinthetőek a Főtér-projekt szoborpályázatára beérkezett pályaművek.
Renée Cafée: Október 30. KvarTonus Jazz Group koncertje.
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In memoriam Csekovszky Árpád
A Magyar Keramikusok
Társasága In memoriam
Csekovszky Árpád című kiállításának
megnyitójára augusztus 29-én került
sor a Vigyázó Sándor Művelődési Ház fórum termében. Rákosmente kiváló képzőművészének, díszpolgárának emléket állító
kerámiakiállításon
Csekovszky Árpád, valamint
tanítványai, tisztelői legszebb munkáit tekinthették
meg az érdeklődők. A tárlatot Kálnoky-Gyöngyössy
Márton régész, a Nemzeti
Erőforrás Minisztériumának
helyettes államtitkára nyitotta meg, beszédet mondott
Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész, a társaság elnöke, közreműködött Mirák

József gitárművész. A Rabie
M. Hadie keramikusművész
szakmai segítségével berendezett kiállítás nyitónapján
megjelent Csekovszky Árpád özvegye, és a kerületi
képzőművész társadalom színe-java.
Kálnoky-Gyöngyössy
Márton mindenek előtt utalt
nem feledhető gyökereire,
nem idegenként érkezett,
hiszen két cikluson át önkormányzati képviselőként
dolgozott Rákosmentén, és

Mélyponton az új építésű
lakások ára
Az Elephant Holding szakértői is úgy látják, hogy az újépítésűek piaca elérte mélypontját, jelenleg 10-20%-kal olcsóbban lehet lakáshoz jutni a fővárosban.
A kertvárosi társasházakat építő cégcsoport értékesítési
igazgatója, Zelei Zoltán szerint ma a beruházók a legkülönbözőbb akciókkal porbálnak vevőket toborozni. „Idén és
még a jövő év első felében is akár 10-20%-os engedményt
lehet kicsikarni a jelenleg amúgy sem magas árakból.”
Az önkormányzati választások után megindulhat a lassú
élénkülés, hiszen az építőipar olyan kulcságazat, amit a kormányzat valamilyen módon támogat majd a már bejelentett
bérlakásprogram vagy a különböző lakáskasszaprogramokon
keresztül. Az új, nagyobb lakásba költözést sem lehet évekig halogatni, a lakosságnak természetes igénye a mobilizáció, ami magával hozza a kereslet növekedését is. Zelei szerint az igazi piaci fellendülés pontos idejét nehéz megjósolni, de amint ez bekövetkezik, gyorsan olvad majd a vevők
alkupozíciója. A drágulás mértéke akár 10-15%-os is lehet,
nem csak a kereslet növekedése miatt, de a 2009. január elseje óta érvényben lévő, minden új építésű ingatlanra kötelező energiatanúsítvány okán is.
Mindeközben megtalálják új lakóikat a jelenleg kulcsrakész otthonok, aki tehát halogatja a vásárlást a többletköltségen felül akár másfél éves várakozással is számolhat,
amíg az új épületek elkészülnek.
(X)
További információ az Elephant Holdingról: www.elephant.hu
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valaha személyes kapcsolatot is ápolt Csekovszky Árpáddal. A helyettes államtitkár hangsúlyozta, kerületünk díszpolgára meghatározó szereplője volt a kerület

közéletének, alkotásain keresztül pedig nem csak magyar, hanem egyetemes európai értékeket is közvetített. Csekovszky Árpád úgy
tudott magyar lenni, hogy
közben szervesen kapcsolódott az európai kerámia művészethez, az európai kultúrkör kincseihez.
Csekovszky Árpádné nem
készült szólni, de mint elmondta, annyi szépet és jót
hallott a férjéről, hogy muszáj volt. Mindenkinek köszönetet mondott: azoknak
is, akik ezt a kiállítást megszervezték, és azoknak is,
akik férje nyomdokain tovább viszik a kerámia művészet szeretetét, a hivatás
minden csínját-bínját.
Kili Tamás



Bartók Bélára emlékezve
Bartók Béla halálának
65. évfordulóján koszorúzással egybekötött
megemlékezést tartottak szeptember 25-én a
Rákoshegyi Bartók Zeneház udvarán, ahol
Bokor Jutta, az intézmény igazgatója méltatta a művész örökségét.
Bartók legtermékenyebb korszaka volt az a nyolc év, amit
Rákoshegy-Rákoskeresztúron töltött családjával, itt komponálta a világhírű színpadi trilógiáját, a Kékszakállú herceg
várát, a Fából faragott királyfit és A csodálatos mandarint.
Az ünnepi műsor a Kőrösi Kicsinyek Kórusának és a
Gregor énekkarának közös koncertjével kezdődött, majd a
Szlovák Asszonykórus és tánckar elevenítette fel a régi keresztúri hagyományokat.
Fohsz Tivadar alpolgármester ünnepi köszöntőjében
hangsúlyozta, a Bartók Zeneház igen fontos szerepet tölt be
Rákosmente ifjúságának zenei nevelésében, fejlődésében,
amiért köszönet jár Bokor Juttának.
Miután a tisztelők elhelyezték Bartók Béla szobránál a megemlékezés virágait, az ünnepi műsor a színházteremben folytatódott, ahol felavatták Mecseki Hargita szobrászművész
Contata Profana című alkotását, majd Szecsődi Ferenc Lisztdíjas hegedűművész és Körmendi Klára Lisz-díjas zongoraműSzakács Zsuzsa 
vész nagysikerű koncertjével zárult.
HÍRHOZÓ

KULTÚRA

Keresztállítás Rákoscsabán
A Rákoscsaba Polgári Kör
tagjainak – Nyerges Gyuláné
vezetésével – régi álma vált
valóra, amikor Galambossy
Endre plébános felszentelte
szeptember 24-én a Merva
család kántor tanítója által,
majd százötven évvel ezelőtt
állított prépost kereszt hű
másolatát, Rákoscsaba egyik
legszebb kilátású dombján, a
Kereszt-dülőnél.
Még az est beállta előtt népes csapat indult el a Rákoscsabai Nepomuki Szent János plébánia elől, volt aki
gyalog, volt aki autóval és
volt aki lovaskocsival tette
meg a két kilométeres utat,
az eredeti kereszt korabeli hangulatát idézve. Koren
Pál fotográfus Krisztus a hóban című megkapó alkotása
egy rákosmenti kiállítás al-

2010. október 7.

kalmával Riz Levente polgármester figyelmét is felkeltette, majd a három rákoscsabai önkormányzati képviselővel – Dunai Mónika, Virág Mihály, dr. Fenke Ferenc
– közösen megteremtették a
helyreállítás anyagi feltét-

eleit. Sajnos a régi keresztet már nem lehetett megmenteni, de
az ügyes kezű szakembereknek köszönhetően elkészült a prépost
kereszt hű mása.
Az ünnepségen a
Rákoscsabai Polgár
Kör, a Rákoscsabáért Közhasznú Egyesület, a 140. Pro Pátria cserkészcsapat tagjainak jelenlétében a
Mervák család leszármazottjai – köztük a
kilencvenéves Mervák néni
– meghatottan hallgatták
családjuk méltatását, akik
majd száz évig tanítottak Rákoscsabán. Nyerges Gyuláné
megemlékezésében szólt arról is, sokuk örömét szolgálja, hogy ismét régi szépségé-

ben látható a határban a kőkereszt, amit – az öregek úgy
mesélték – a közelben lévő
két honvéd sír emlékére állított a Mervák család. Dunai
Mónika, Rákoscsaba képviselője elmondta, a közeljövő
céljai között szerepel a környék rendbehozatala és a kereszt megvilágítása.
Riz Levente polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, Rákosmente sok új
létesítménnyel lett gazdagabb az elmúlt időszakban,
de a keresztállítás az egyik
legszebb pillanata négyéves
munkájuknak. A kereszt
nem az anyagi javak gyarapodását hirdeti, hanem a
lelki építkezést, egyúttal jelképezi a rákoscsabaiak ös�szetartozását.
Szakács Zsuzsa
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A rákosligeti cserkészek Évadnyitó jazz
őszi nyitó buvisszakapták zászlójukat AlijánJazzpresszó
igen magasra tette fel
Szeptember 25-én tábori beszámolót és nyílt napot tartott
a Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat, s ezen a napon visszakapták az 1924-ben felszentelt és hosszú évtizedek óta elveszettnek
hitt csapatzászlajukat.
Rákosliget alapításának 111. évfordulóján Tóth Péter és
felesége átadott egy
patinás öreg zászlót
Domonkos László, a
MAT elnöke részére. A dolognak hamar
híre ment, és az ünnepségen részt vevő ligeti cserkészek a
zászlóban rögtön ráismertek 86 éves zászlajukra, amelyet
az 1956-os forradalom leverését követően rejtettek el egy
IX. utcai ház padlásán. A zászlót egy héttel később, ünnepélyes keretek között a csapatotthon előtt adta át a megtaláló családja és Domonkos László. Örömteli volt, hogy
a zászló átadásának részese lehetett több olyan öregcserkész is, akik még a cserkészmozgalom 1948-as megszűntetése előtt ezzel a zászlóval vonultak a nagy ünnepek alkalMunkatársunktól 
mával Rákosliget főutcáján.
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a lécet a Hammondárium
trió – Kaltenecker Zsolt orgona, Gyémánt Bálint gitár, Martonosi György dob
–, amikor bemutatta teltházas közönsége előtt nyáron rögzített Dirty című új
CD-jük anyagát, amit reményeik szerint még ebben az évben
kézbe vehetnek a jazz-zene kedvelői. A három zenész egyórás
élő koncertje Kaltenecker Zsolt szerzeményével kezdődött,
Szakács Zsuzsa 
majd óriási vastapssal ért véget.

II. Sabian Day
Az ütőhangszerek szerelmesei ismét világszínvonalú produkcióknak tapsolhattak szeptember 16-án a Vigyázó színháztermében a II. Sabian-gálán, ahol az egyik legnagyobb
cintányérgyártó cég nemzetközi reprezentánsai léptek fel. A
különleges koncert sztárvendége az amerikai Dom Famularo
volt, aki évek óta járja a világot látványos, show-elemekkel
tarkított bemutatóival. Több mint egyórás műsorával a maSzakács Zsuzsa 
gyar közönséget is elkápráztatta.

HÍRHOZÓ
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Lábteniszbajnokság a Bányaparkban
A Kaszács Róbert–Pintér András duó nyerte a viadalt
Szeptember utolsó szombatján több csapat részvételével lezajlott az I. HírhozóGrund FC Lábtenisz Open
'10 a Bányaparkban. A tornán részt vett két NBI-es
futballista is: Vörös Péter, a Szolnok játékosa és
az MTK egykori hálóőre,
Rédei Ádám. Az esemény
fényét emelte, hogy az indulók között üdvözölhettük
Riz Levente polgármestert
is, aki testvérével állt rajt-

hoz. Párosuk beverekedte
magát a legjobb 8 közé, ahol
a későbbi bronzérmes Horváth–Mihalik duó állta útjukat. A versenyt lélegzetelállító döntőben nyerte meg
a Kaszács Róbert és Pintér
András alkotta csapat Balatoni Máté és Kamráth Csaba ifjútitán párosa ellen.
A rendezvényt támogatta:
Autó Derzbach Kft., Strausz
Autógumi Kft. és a Ligeti
Lottózó. Horváth Tibor 

Horgászok találkoztak

Asztalitenisz emlékverseny

Rákosmente Önkormányzatának Oktatási, Művelődési és Sport Irodája szervezésében szeptember 18-án rendezték meg az I. önkormányzati horgásztalálkozót és -versenyt. A versenyen az önkormányzati dolgozók, családtagjaik és kerületi polgárok vehettek részt. A rossz idő sem
tántorította el a több mint 30 résztvevőt, és szinte hiánytalan létszámban megérkezett a csapat a Kiskunlacháza határában található Préri-tóhoz. A versenyzők 18 nagy halat fogtak ki, közben Szoboszlai István főzte a gulyáslevest, amelynek igen nagy sikere volt a verseny után. A verseny díjait az
EUROSTAR KFT igazgatója, Nagy András biztosította.
Eredmények:
Felnőttek: I. Fazekas Károly, II. Paksy Ádám, III. Murczin
Lajos. Gyermekek: I. Handa Norbert, II. Tóth Ákos, III.
Munkatársunktól 
Tóth Gergely Szabolcs.

Rákosmente Önkormányzata asztalitenisz emlékversenyt
rendez Gál Ferenc tiszteletére gyermek, ifjúsági és felnőtt
kategóriában a Zrínyi Miklós Általános Iskolában (Sisakos sáska u. 3.) október 24-én. Nevezni október 24-én a
helyszínen 8.45-ig lehet. Díjazás: serleg, érem, oklevél.

2010. október 7.

Sakk emlékverseny
Október 24-én 9 órától rendezik meg a Laborcz Ferenc Általános Iskolában (Ferihegyi út 115.) a VII. Babos László sakk emlékversenyt, amellyel Babos László sakkpedagógusról, a kerületi ifjúsági sakkoktatás kiemelkedő alakjáról
emlékeznek meg. A 7 fordulós svájci rendszerű versenyen
ifjúsági korú játékosok (1992. 01. 01. után születettek) indulnak. Előzetes nevezés az sdse17@gmail.com-on, illetve
a 06-20-9975436-os telefonszámon október 20. 20 óráig.
A nevezésnek tartalmaznia kell a játékos nevét, egyesülete vagy iskolája nevét, születési idejét.
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KÖZREND – KÖZBIZTONSÁG

Elköszönt a rendőrkapitány és helyettese
Salgó László: Életem legszebb négy évét itt töltöttem el
– Kapitány úr, milyen élményekkel gazdagodott kerületünkben?
– Salgó László: 2006 augusztusában az akkori XVII.
kerületi kapitányságvezető,
a mostani budapesti rendőrfőkapitány, Tóth Tamás
kért fel arra, hogy bűnügyi
osztályvezető legyek. Amikor megérkeztem, erős létszámhiánnyal és magas aktaszámmal kellett megbirkóznom. Elsőként a humán
oldalt kellett megerősítenem, mert megfelelő emberek nélkül nincsen minőségi munkavégzés. Fél év alatt
sikerült konszolidálni a létszámhiányt, aminek a későbbi hatékony felderítési
mutatót is köszönhetjük.
– 2008 júniusában aztán
kapitány lett.
– Riz Levente polgármester teljes támogatásáról biztosította a főkapitányt, a
testület pedig egyhangúlag
támogatta a kinevezésemet.
Helyettesemnek Fuxreiter
Róbertet választottam, akit
VIII. kerületi alosztályvezetőként ismertem meg.
Őt tartottam a legalkalmasabbnak erre a posztra. Így
került hozzánk századosként bűnügyi osztályvezetőnek, kinevezésekor őrnag�gyá léptettük elő.
– Milyen érzés volt az ún.
„nyóckerből” átjönni egy
csendes kertvárosba?
– Fuxreiter Róbert: A
VIII. kerületben 2000-ben
kezdtem a rendőri munkát.
Minden lépcsőfokot megjárva lettem alosztályvezető 2007-ben. 30 fős csoportot vezettem, ami rengeteg
munkával járt, de büszke
voltam arra, hogy józsefvá28

Salgó László rendőr őrnagy, XVII. kerületi kapitányságvezető és Fuxreiter Róbert rendőr őrnagy, kapitányságvezető-helyettes október 4-től a VIII. kerületi
kapitányságot vezeti tovább. Salgó László 2006 nyarán érkezett Rákosmentére, Fuxreiter Róbert két évvel
később. Az elmúlt évek tapasztalatairól beszélgettünk
a vezetőkkel.

rosi zsaru vagyok. Az ottani
évek az extrém terhelés miatt duplán számítanak, sokáig nem is tudtam elképzelni, hogy máshol dolgozzak. Az itteni felkérést kihívásként éltem meg, hiszen
nagyobb egységet irányíthattam komolyabb beosztásban. Az ottani túlfeszített munka sok energiámat
felemésztette, ezért is fogadtam el a kapitányi felkérést.
– Jó döntést hozott?
– F. R.: Mindenképpen.
Egy működő bűnügyi osztályt kaptam, feltöltött állománnyal, nekem csak a
szakmával kellett foglalkoznom. Az első probléma abból adódott, hogy a főváros
legnagyobb kerületében a
legkisebb létszámú bűnügyi

osztály működött mindös�sze húsz fővel, maradi tagozódással és teljesen eltérő munkaterhekkel. Döcögött a munka az ésszerűtlen
munkamegosztás miatt. A
kapitánnyal egyetértésben
fogtunk hozzá a régi szerkezet
átalakításához: a hierarchikus tagozódás helyett kön�nyen átcsoportosítható teameket hoztunk létre. Így rugalmasan tudtunk reagálni
minden helyzetre. Egy hónap elteltével már csökkent
az ügyszámunk. A 60 napon
túli ügyek aránya 40% alá
csúszott, aminek az állampolgárok lettek a nyertesei.
– Igaz, itt csupán bő két
évet töltött el, de remélhetőleg ez elég volt arra, hogy
Rákosmentét megszeresse.

– F. R.: Nagyon szép volt
ez az időszak az életemben.
A VIII. és a XVII. kerület között rendkívül éles a
kontraszt. Itt nyugodt szívvel végig lehet sétálni bármikor bármelyik utcán. Józsefvárosban még rendőrként is folyton a hátunk mögé kellett nézni.
Itt barátságosabbak a rendőrökkel az emberek. Ezért
fájó szívvel hagyom itt
Rákosmentét, de most máshol van rám szükség.
– Ezt a kérdést a kapitány
úrtól is meg kell kérdeznem.
– S. L.: Szinte azonnal
megkedveltem a XVII. kerületet a közvetlen emberek
miatt. Bizton állíthatom,
hogy életem és szakmai pályafutásom legszebb négy
évét itt töltöttem el. Későbbi feleségemet is itt ismertem meg és szakmai pályám
kibontakoztatásához is ideális volt ez a környezet. 29
évesen itt lettem az ország
legfiatalabb rendőrkapitánya. Mindezeket fantasztikus volt megélnem. Ha viszont máshol van nagyobb
szükség a munkámra, arra
erkölcsi alapon nem mondhatok nemet. Ebből a kerületből kapitányként jelenleg is nagyon fontos pozíciót betöltő emberek kerültek ki: a budapesti és a Pest
megyei rendőrfőkapitányok. Tisztában voltam viszont azzal, ha itt rendben
mennek a dolgok, egy idő
után át kell mennem máshova, hogy ott is bizonyítsak. A pillanat most jött
el. A rákosmentieknek köszönjük a rendőrséghez való
hozzáállásukat, bizalmukat
és munkánk segítését.
Horváth Tibor
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Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Megfejtéseiket nyílt postai
levelezõlapon várjuk szerkesztõségünk címére: 1173 Pesti út 166.
Beküldési határidõ: október 18. 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 közöl-

jük, nyereményüket telefonon (telefonszám: 257-9589) történõ
egyeztetés után szerkesztõségünkben vehetik át. Elõzõ számunk
rejtvényének helyes megfejtése: Süllyedő kastély, Bogáti-Hajdú
villa. Nyertes olvasóink: Tóth Karolina 1173 Egészségház utca;
Zsasskovszky Károlyné 1171 Nagyszentmiklós utca; Király Judit
1171 Szánthó Géza utca. A nyerteseknek gratulálunk!

Biztosítások
kötése, ügyintézése.
1173 Bp., Pesti út 41/C
Kék Üzletház
258-5413, 06-20-516-2327

RÁKOSMENTE

A XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

2010. október 7.

Főszerkesztő: Varga Orsolya • Művészeti vezető: Csukán Sándor • Szerkesztőségvezető: Horváth Tibor • Munkatársak: Kili Tamás, Szakács Zsuzsa
Kiadja a lapalapító tulajdonos Budapest Főváros XVII. Kerület Önkormányzata megbízásából a Patriot Bt. • Felelős kiadó a kiadó vezetője
Szerkesztőség: 1173 Budapest, Pesti út 166. • Telefon/Fax: 257-9589 • E-mail: hirhozo@t-online.hu
Nyomtatás: Ringier Nyomda • Felelõs vezetõ: Bertalan László igazgató • Terjeszti a Feibra • Megjelenik 38 000 példányban.
Következõ számunk október 21-én jelenik meg.
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HIRDETÉS
ALBÉRLET

Kiadó a XVII. Madárdombon 70 m2es, másfél szobás, étkezőkonyhás,
hallos, cirkós, új öröklakás. 60 ezer
Ft/hó + rezsi. Tel: 06-30-641-6625
XVII. Madárdombon kétszobás, sarokkádas, fürdőszobás, 75 m2, körteraszos, I. emeleti szép öröklakás
kiadó. 60.000 Ft/hó + rezsi. Tel:
06-30-641-6625

Állás

Gyermekfelügyeletet vállalok
nagy gyakorlattal. Tel: 06-20-4483122
Megbízható, szorgalmas nő idősgondozást, gyermekfelügyeletet vállal. Tel: 06-20-919-9104, 259-0952

Egyéb

Tört arany-ezüst felvásárlás a
napi legmagasabb áron készpénzért. Wesselényi u. 19. Régiségbolt.
Tel. 317-9938
Lótrágya (zsákos 40 kg) eladó.
400 Ft/zsák. Tel: 06-30-952-2487

Szolgáltatás

FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS garanciával és 10% kedvezménnyel!
Tisztaság, pontosság, antialkoholista
szakember! Tel: 256-4425, 06-209947-726
Redőny, reluxa, szalagfüggöny, napellenző, roletta, szúnyogháló készítés rövid határidőre a
Nemeskéri
Árnyékolástechnikától.
Szalagfüggöny tisztítás is! Tel: 2571875, 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: 06-30314-22-26
Költöztetés, fuvarozás emelőhátfalas autóval, megbízható rakodókkal. Irattárrendezés, épületen
belüli anyagmozgatás. Tel: 06-30631-6968, 257-7510
Festést, mázolást, tapétázást,
gipszkartonozást, drájvitozást, burkolást és kőművesmunkát vállalunk.
Tel: 06-20-541-3761
Villanybojler javítása nonstop.
Vízkőtelenítés, cserélés. Díjmentes kiszállás munkavégzésnél, nyugdíjasoknak kedvezmény. Lakatos, vízszerelési munkák is garanciával. Tel:
294-1752, 06-20-9426-882
Bútorasztalos vállalja bútorok méretre gyártását, lapra szerelt bútorok
összeszerelését, szalag, parketta lerakását, külső és belső asztalos munkákat. Tel: 06-30-9349-445
Konténeres sittszállítás, homok,
sóder, termőföld szállítása. Tel: 4032755, 06-30-948-4810
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apr ó h i r d e t é s
Kiemelt kedvezmény! Visegrádi,
balatoni négycsillagos wellness-hotel
félpanzióval 2 fő/3 nap 29.900
Ft. Tel: 06-70-770-9294 e-mail:
kedvezmeny@alkalmiwellness.hu
Dugulás elhárítás, víz-, gáz-, központi fűtésszerelés. Tel: 402-4330,
06-20-491-5089

ingatlan

XVII. Madárdombi sorházi középső lakás 30,9 M Ft-ért tulajdonostól
eladó. www.gyurgyalag.neobase.hu
Tel: 06-20-933-3664
Rendkívüli akció Rákoscsabán!
Új, 105m2-es, szeparált, kertes házak kulcsrakészen 23,9 M Ft-tól!
Jolly-Joker projekt információk: www.
minosegmagyar.hu Tel: 06-30-5221099
Pécelen családi ház 1080 m2-es telken 2 szoba + nappali 100 m2-es
24,5 M Ft-ért eladó. Tel: 06-30-9522487
Rákoscsabán Lantos utcában 544
m2-es (150 nöl-es), közműves építési
telek eladó. Iár: 12 M Ft. Tel: 06-704248-081
Rákoskeresztúron a Vízhordó utcában, csendes környéken több generációnak kialakítható 3 szintes
(164 m2) családi ikerház fele eladó
egy nagy telekkel (888 m2) együtt.
Iár: 30 M Ft. Tel: 06-20-9366-221,
06-30-610-1652
Tulajdonostól eladó a Borsó utcában csendes környéken, világos,
alacsony rezsijű 27 m2-es, 2. emeleti
panellakás. Iár: 6,5 M Ft. Tel: 06-30219-8317
Happy House Ingatlaniroda
1173 Bp. PESTI ÚT 128. Tel: +3630-978-1144,
+36-20-388-7217
www.hhingatlan.hu
XVII. Péceli úton LAKÁS ÁRÁÉRT,
KEDVEZŐ LEHETŐSÉG 300 m2 telekkel, felújított 70 m2-es, 2 szobás családi házrész. Megosztott telken, szobák 16-20 m2, beépített konyhabútoros, hidromasszázsos sarokkádas
fürdőszoba. Alacsony rezsi. Kihagyhatatlan akciós ára: 13,9 M Ft. Tel:
06-30-978-1144, 06-20-388-7217

XVII. Rákoscsabán mellékutcában
60 m2-es, 1,5 szobás házrész 221
m2 megosztott telekkel. Az 50-es
években épült. Nagyszoba vert falú
a hozzáépített helyiségek tégla. Tetőcserép újrarakva, a gerendák kicserélve. A fűtés gáz konvektorosan működött, almérőt fel kell szerelni. Irányár: 9,9 M Ft. Tel: 06-30-978-1144,
06-20-388-7217
XVII. Újlak utcában, 1. emeleten
51 m2-es, 1+2 félszobás KEDVEZŐ ÁRBAN szép állapotú, vízórás
öröklakás. Fűrészporos tapétás, frissen festett, laminált parkettás szobák.
Alacsony rezsiköltségű öröklakás.
Irányár: 8,7 M Ft. Tel: 06-30-9781144, 06-20-388-7217
XVII. Rákoskerten mellékutcában
eladó kb. 50 nm-es, egy szoba +
nappali, előtér, konyha és fürdőszobából álló vegyes falazatú házrész,
kb. 200 nm-es kerttel, hátul melléképülettel. Gázkonvektoros fűtéssel.
Irányár: 7,9 M Ft. Tel: 06-20-3887217, 06-30-978-1144
XVII. Újlak utcában az 1. emeleten 36 m2, szép állapotú erkélyes öröklakás. 22 m2 nagyszoba
laminált parkettás, járólapos helyiségek, kádas fürdő szoba, vízórás
világos lakás. Erkélye parkra néző.
Hő-központos. Alacsony rezsiköltség. Jó közlekedéssel. Irányár: 7,5
M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20388-7217
XVII. Ferihegyi úton négyemeletes ház 3. emeletén jó állapotú 59
m2-es, 1+2 félszobás, étkezős, erkélyes, vízórás öröklakás. Közös költség 8.800Ft, Távhő télen: 20-25eFt,
nyári időszakban 6-8eFt. Ár: 8,8 M
Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-3887217
XVII. Kaszáló lakótelep Pesti úti részén 49 m2-es, külön bejáratú, laminált parkettás 2 szobás, jó állapotú
öröklakás. Fürdőszoba kádas, külön
wc. Konyha világos járólapos spejz,
előszobával együtt diagonálba lerakott. Hő-központos a ház. Irányár:
8,9 M Ft. Tel: 06-70-382-6491, 0630-978-1144

XVII. A Pesti úton dryvit szigetelt
négyemeletes társasházban a 4.emeleten egy szobás 36nm-es, szépen
felújított, erkélyes öröklakás eladó.
Decemberi fűtésszámla 6000 Ft volt.
Irányár: 8,3 M Ft. Tel: 06-70-3826491, 06-30-978-1144

XVII. Lázár Deák u-nál 65 m2-es,
1+2 félszobás, teraszos, téglaépítésű öröklakás, egyedi gázkonvektoros
fűtéssel. Közös költség korlátlan víz
használattal 18.600, Nagyszoba
tölgyfaparkettás 30 m2, két félszoba
8-8 m2 Lakáshoz tartozik pince. Zárt
parkos udvar. Irányár: 9,9 M Ft. Tel:
06-30-978-1144, 06-20-388-7217

XVII. Borsó utca 2. emeletén 27
m2-es, megkímélt állapotú, kis rezsijű
öröklakás. Redőnyös, műanyag nyílászárókkal, pvc és köves aljzatokkal, kellemes parkos környezetben, jó
közlekedéssel. Játszóteres zárt park.
KEDVEZŐ Irányára: 6,5 M Ft. Tel:
06-30-978-1144, 06-20-388-7217

XVII. Kaszáló lakótelep parkosabb
részén, de mégis közel a piachoz,
2. emeleten, 54 m2-es, 2 szoba - étkezős, erkélyes szép állapotú öröklakás, új nyílászáróval, járólappal,
beépített kellemes szekrénnyel, klímával. Irányár: 10,1 M Ft. Tel: 0630-978-1144, 06-20-388-7217

XVII. Rákoscsabán kellemes környezetben 300 m2-es telken 100
m2-es, kétszintes, 3 szobás, világos, jó állapotú ikerház. 10 éve teljes körűen felújították. (víz-villany vezetékek áthúzva, burkolatok kicserélve.) Kombi cirkó-fűtéses, Kert végében dupla garázs + melléképület.
Akciós ára alku nélkül 17,8 M Ft.
Tel: 06-30-978-1144, 06-20-3887217
XVII. Rákoskerten, csendes mellékutcában, 2009. év végén elkészült,
földszintes, amerikai stílusú, igényesen kivitelezett, 80 nm-es, nappali + 3 hálószobás, cirkófűtéses ikerház 15 nm-es terasszal, 200 nm-es
kerttel, kocsi beállóval. Tehermentes,
gyorsan költözhető. 7 M Ft. körül lakásbeszámítás lehetséges. Irányár:
19,9 M Ft. Tel: 06-30-978-1144,
06-20-388-7217
XVII. Strázsahegyen 65nm, igényes, újszerű, kétszintes, 2.5 szobás, duplakomfortos sorházi lakás. Nappali-konyha-étkező, terasz, zuhanyzó+wc, spejz. Emelet:
2 szoba, fürdő+wc. Gáz-cirkó fűtéses, minden szoba klímás, díszkivilágítás, kert világítás, kerti grillező,
2 db autóbeálló. Irányár: 19,9 M
Ft. . Tel: 06-70-382-6491, 06-30978-1144
XVII. Rákoscsabán mellékutcában kb. 170 nöl telken 90 nm-es,
2 szobás családi ház, 1965-ben
épült téglából, betonfödémes, jó állapotban, világos szobákkal, cserepet zsindelyre cserélték. Garázs, tároló, pince van. Fűtés gázkonvektor
+ cserépkályha. Tehermentes, üres,
azonnal költözhető. Irányár: 21,9
M Ft. Tel: 06-20-388-7217, 06-30978-1144
XVII. Rákoscsaba-Újtelepen, csendes mellékutcában 636 m2 telken
háromszintes, 3x84 m2 alapterületű
családi ház, nappali+3 szoba (kialakítható 4. szoba is), terasz. 1993.ban épült. Kétállásos garázs, gázkazán + vegyes tüzelésű kazán is van.
Mélyen piaci ár alatt 24,9 M Ft-ért
eladó. Tel: 06-30-978-1144, 06-20388-7217
XVII. Rákoscsabán csendes mellékutcában 72 m2-es, 2 és fél szobás, szépen felújított, szigetelt ikerház 500 m2 telekkel, garázzsal.
1969-ben épült téglából, betonfödémmel, felújított cseréptetővel.
Víz-villany vezetékek áthúzva. Fűtése gázkonvektoros. Irányár: 18,9
M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20388-7217
XVII.
Rákoscsaba-újtelepen
633 nm-es telken, 3 szintes, szintenként 119 nm-es 1983-ban épült,
nagyon jó állapotban lévő, jelenleg 3 szobás családi ház, rendezett, szép kerttel. Szuterénben garázs, kazánház műhely. Emelet szerkezetkész, érvényes építési engedéllyel és tervrajzzal. Irányár: 28 M Ft. Tel: 06-30-978-1144,
06-20-388-7217
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XVII. Rákosligeten számos utcák
egyikében 576 m2 telken 3 szintes,
130 nm-es (+120 m2 tetőtér beépíthető) 4 szobás családi ház. Földszinten 2 autóbeállásos garázs,
mosókonyha, kazánház, tároló. A
ház 1979. épült téglából, betonfödémes, cseréptetős. Irányár: 28,8
M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20388-7217
XVII. Rákoshegyen családi házas
övezetben aszfaltos utcában közel a buszmegállókhoz eladó egy
382nm-es telken egy 200nm-es
2002-ben épült jó állapotú, nappali + 4 szobás ikerház. A pincében
található egy 23nm-es garázs és
egy 12nm kazánház ahol a cirkófűtés található. Irányár: 26,9 M Ft.
Tel: 06-70-382-6491, 06-30-9781144

XVII. Szárazhegyen 60 m2-es, belső kétszintes szélső sorház 2006os, 70 m2 telekkel. Világos amerikai konyhás nappali, beépített bútorral, emeleten13 m2 és 8 m2 parkettás szobák. Kombi cirkó fűtése. 12
m2 terasz, garázs + tároló. Irányár:
17,9 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 0620-388-7217
Happy House Ingatlaniroda széles ügyfélköre részére keres XVII. kerületi ingatlanokat. 2,5% + áfa sikerdíjért vállaljuk a közvetítést. 1173
Bp., Pesti út 128. Tel: +36-30-9781144, +36-20-388-7217 Fényképes
ajánlataink: www.hhingatlan.hu
Keresztúron a Vízhordó utcában
kétszintes + szuterén családi ház eladó (180 m2) nagy telekkel. Iár:
29,5 M Ft. Tel: 06-20-9927-400

Ellopott autót keresnek!
Október 2-n éjjel, az LMG-980 forgalmi rendszámú, Renault
Grand Scenic 1,5 dCi típusú gépkocsinkat a házunk elől
ismeretlen tettesek eltulajdonították. Ezzel 21 éves, születése óta
mozgássérült, kizárólag csak speciális kerekesszékkel közlekedni
tudó fiúnk életét tették tönkre, mivel szállítása csak ilyen nagy
csomagterű autóval megoldható. A gépkocsiban volt többek között
fiúnk parkolási igazolványa is és több más olyan tárgy, amelyek
arra utalnak, hogy beteg ember szállítására használták.
Kérjük ezért a „becsületes” tetteseket, ha esetleg a lelkiismeretük
még megvan, amennyiben az autót nem szedték szét,
tegyék le azt XVII. kerület valamely nagy forgalmú parkolójába,
hogy megtalálhassuk!

KIADÓ ÜZLET
27 m2-es, kis rezsivel rendelkező üzlethelyiség kiadó a XVII. ker. Újlak
utcai lakótelep közepén. Tel: 06-20295-6255

oktatás
Matematika, fizika, kémia, elektrotechnika korrepetálás, érettségire felkészítés. Egyetemistáknak, főiskolásoknak matematika-oktatás.
Tel: 06-70-271-0178
Angol, matematika, informatika tanítás, korrepetálás, felkészítés
(érettségi, nyelvvizsga, pótvizsga),
fordítás számlaképes középiskolai
tanártól és szakfordítótól egész nap,
minden korosztálynak. Tel: 06-20463-4728

RÁKOSMENTE

A XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

2010. október 7.

Színvonalas oktatást kínálok magyarból, történelemből, földrajzból,
társadalomismeretből, művészettörténetből. Házhoz is megyek! Tel: 0630-398-2417

Tüzifa eladó!
Hasított bükk,
tölgy 2200/mázsa
kiszállítva.
+36-70-942-6059
Farkas Gábor

Vadkacsa u. 89.

www.ingatlan.com/vadkacsa89

Német nyelvoktatás 25 éves
svájci tapasztalattal. Korrepetálás, nyelvvizsgára felkészítés minden szinten, gazdasági német fordítások. Tel: 06-30-221-9578,
256-5350 (17.30-tól)

Tisztelt Szülők! Kedves diákok!

Ingatlaniroda

Ügyfélfogadás:
K-P: 12-18-ig, Szo: 10-15-ig
Tel.: 06-30-641-66-25,
258-66-30

Angol –német nyelvoktatás, vizsgára felkészítés minden szinten, egyénileg és 2-3 fős csoportokban is. Tel:
256-2390

A pályaválasztási, iskolaválasztási helyzet gördülékenyebbé tétele
okán iskolánk ismét Sulibörzét szervez.
Ezen a fórumon Ön és pályaválasztás előtt álló gyermeke közvetlenül találkozhat a középiskolák képviselőivel: a megjelenő szakiskolák, szakközépiskolák és gimnáziumok tanárai, diákjai közvetlenül
tudnak felvilágosítást adni a felvételi eljárás menetéről, a majdani
elhelyezkedési, illetve továbbtanulási esélyekről, iskolájuk mindennapi életéről és egyéb felmerülő kérdésekről.
A Sulibörze időpontja: október 14. 15.00–18.00
Helyszíne: Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Iskola (Újlak utca 110.)
Szeretettel várjuk Önt és továbbtanulás előtt álló gyermekét, valamint minden kedves érdeklődőt!

Madárdombi

2% közvetítési díj,
gyorsan elad, díjmentes
értékbecsléssel
házhoz megy.

Angol nyelvoktatás, korrepetálás nyelvtanártól. Házhoz is megyek!
Tel: 06-70-509-5353

Teljes körű nyomdai
szolgáltatás

Szórólap, katalógus, prospektus,
könyv, DTP, nyomdai előkészítés,
grafika, digitális nyomtatás.

Tel: 06-20-524-1277

Hirdetésfelvétel

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

tel/fax.: 259-0511
Mobil.: 06-20-934-1257
e-mail: hirhozo.hirdetes@t-online.hu,
hirhozo@t-online.hu
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