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A XVII. ke r ü l e t ö n kormányzatának lapja

Kelet-budapesti regionális
egyeztetõ fórum
 KILI TAMÁS
iz Levente polgármester kezdeményezésére kelet-budapesti regionális egyeztetõ fórumot tartottak
Rákosmentén. Önkormányzatunk a kerületre
vonatkozó fejlesztési
stratégiát készít, amely
összehangoltan kívánja
fejleszteni Rákosmente
infrastrukturális adottságait, az itt élõ emberek
életminõségét, az egészségügyi, oktatási és kulturális szolgáltatásokat.
A fejlesztéseket össze kívánják hangolni a kör-
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XVIII. évfolyam 6. szám

Felavatták II. János Pál szobrát
Zarándokhellyé válhat a rákoshegyi Szent István tér

nyezõ kerületek és települések hasonló törekvéseivel. Ezt a szándékot az Európai Unió is
kifejezetten támogatja.
Ennek elsõ lépéseként a
környezõ kerületek, települések részvételével
stratégiai egyeztetõ fórumot tartottak a polgármesteri hivatalban
március 26-án. A találkozón tíz önkormányzat
képviseltette magát: Budapestrõl a X., XVI.,
XVII. és a XVIII. kerület,
az agglomerációból Pécel, Isaszeg, Nagytarcsa,
Maglód, Ecser és Vecsés.
Bõvebben a 4. oldalon

Indulnak a kerületi
útfelújítások
Április 8-ától folytatódik a 17 E program, Rákosmente önkormányzatának útfelújítási, útépítési
programja. Az elsõ csomagban útfelújítások következnek, 12 utca készül el május 15-ig bezárólag.

 MUNKATÁRSUNKTÓL
XVII. kerület szilárdburkolatú útjai közül számos felújításra szorul. Ennek érdekében az önkormányzat 2007-ben két
ízben is pályázott a
Közép-Magyarországi
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Regionális Fejlesztési
Tanácshoz, ahol sikert
ért el. A költségek felét
ebbõl tudja biztosítani,
a másik felét a kerületi
költségvetésbõl álljuk
– tájékoztatta lapunkat
Riz Levente polgármes- Március 29-én Erdõ Péter bíboros, az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye érseke felszentelte Babusa János szobrászmûvész II. János Pál pápáról készült szobrát a rákosheter.
Folytatás a 7. oldalon > gyi katolikus templom parkjában. (Cikkünk a 8-9. oldalon)
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Szocialista támadás Lázár Attila ellen
Interjú Fenke Ferenc képviselõvel
Újból keresztet állított a Jobbik
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A rákoshegyi reformátusok hat évtizede
Huszonöt éves a Zrínyi iskola
Könyvbemutató Rákosliget történetérõl
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Rákosmenti kisebbségek gálamûsora
Összmûvészeti fesztivál a Dózsában
Új jármûveket kapott a rendõrség
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Szocialista támadás Lázár Attila ellen
Az önkormányzat megkezdte a térinformatikai rendszerének kiépítését
 TORKOS MATILD
prilis 3-án rendkívüli testületi ülést
kezdeményezett a kerületi szocialista és a
szabad
demokrata
frakció. Az elõterjesztõk azt akarták elérni,
hogy
Lázár
Attila
fideszes önkormányzati képviselõt hívják
vissza a közbiztonsági
tanácsnoki pozíciójából, valamint a jogi és
közbiztonsági bizottság tagi tisztségébõl,
mert az egyik kereskedelmi televízió felvételei alapján részt vett
február 11-én a Parlament elõtt egy tüntetésen, ahol a „vád” szerint országgyûlési képviselõket fenyegetett.
Mint ismert, ezen a
napon szavazta meg az
Országgyûlés az egész-
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ségbiztosítási törvényt,
amely lehetõvé tette
magánbefektetõk tulajdonszerzését azokban
a társaságokban, amelyek az országos egészségbiztosítási pénztár
helyére lépve, állami

O G A D Ó Ó R Á K

Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – minden hónap utolsó csütörtöke
17-19 óráig az MSZP Kaszáló u. 45. szám alatti irodájában. Parlamenti látogatásra jelentkezés a 06-20-6630019-es telefonszámon.

Polgármester
Riz Levente – Fidesz – április 28. – bejelentkezés: 2533306, 253-3398.
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forrásból és a tbjárulékokból – körülbelül évi 1600 milliárd forintból – finanszíroznák egészségügyi ellátórendszerünket.
A
szocialista frakció nevében a testületi ülésen
Hrutka Zsolt képviselõ
elmondta: „sajnálattal
vették
tudomásul,
hogy a Fidesz nem határolódott el Lázár Attila szélsõséges megnyilvánulásától”, nem
hívta vissza tisztségeibõl, és nem szólította
fel a mandátumáról való lemondásra. Majd a
polgármesternek, illetve Lázár Attila képviselõnek szegezte a kérdést: összeegyeztethetõnek tartják-e közbiztonsági tanácsnoki pozíciójával és képviselõi
esküjével, hogy be nem

jelentett tüntetésen vett
részt. Hrutka Zsolt felolvasta az önkormányzati képviselõk által letett eskü szövegét,
amelyet állítása szerint
a képviselõ megszegett, ezért méltatlanná
vált arra, hogy Rákosmente közösségét közbiztonsági tanácsnokként, valamint a jogi és
közbiztonsági bizottságának tagjaként képviselje.
Riz Levente ezután
megkérdezte Hrutka
Zsoltot: „Milyen törvénybe ütközõ cselekedetet követett el Lázár
Attila?” Hrutka válaszában elmondta: a
február 11-i eseményen
a képviselõ „hazaárulózta” a Parlamentbõl
távozó országgyûlési
képviselõket, valamint
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Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: május 5. Elõzetes bejelentkezés: 257-5054.
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be nem jelentett tüntetésen vett részt.
„Mibõl gondolja a
képviselõ úr, hogy be
nem jelentett tüntetés
volt?”- tette fel a kérdést a polgármester.
Ezután Soltiné Kis Katalin (SZDSZ) elmondta, hogy õ csupán a
rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte. A polgármester erre
reagálva ismertette az
elõterjesztés
címét,
amely Lázár Attila
tisztségeibõl való viszszahívásának kezdeményezésérõl
szólt,
amit a képviselõ aszszony is aláírt.
Dunai Mónika a Fidesz frakciója nevében
ugyancsak kérdéseket
tett fel az MSZP- és az
SZDSZ-frakció tagjaihoz. Egyebek mellett
azt tudakolta a képviselõnõ, hogy Lázár Attila pontosan milyen
eseményeknek volt részese, mit tett a Kossuth téren, illetve mivel „fenyegette” az országgyûlési képviselõket? És azt, hogy mit
értenek azon a szocialisták, amikor azt írják,
hogy „vandalizmussal
és féktelen rombolással” követte el cselekményeit Lázár Attila?
Fenke Ferenc (MIÉP),
aki vaskos értelmezõ
kéziszótárral és egy
testes lexikonnal „felfegyverkezve” érkezett
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május 5. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában
lehet.

Tanácsnokok
Alpolgármesterek
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz – április 21. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Fohsz Tivadar – Fidesz – április 14. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás – Fidesz

Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén 18–19
óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Lázár
Attila – Fidesz közbiztonsági és sporttanácsnok – a
hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz-iroda, Péceli út 106. *

Lázár Attila elmondta, a parlament elõtti tüntetés, amelyen õ is részt vett, törvényesen zajlott le

a testületi ülésre, etimológiai
értekezést
rögtönzött a vandalizmus szó jelentésérõl.
„Vad rombolás, céltalan pusztítás, amit a
vandálok Róma városának mûkincsei ellen
elkövettek”- idézte a
képviselõ a Pallas nagy
lexikonból. Majd megtudhattuk azt is, kik
voltak a vandálok: „kíméletlenül, esztelenül,
mindent elpusztító emberek”.
A képviselõ ezután
néhány példával ecsetelte, hogy szerinte mi
a vandalizmus: „minõsíthetetlen utakat
építeni háromszoros
pénzen, vagy százmilliós értékû világhírû ingatlant átjátszani a csókosoknak, dobozdíjat
szedni a rákos betegektõl, vagy vizitdíjat
szedni a nincstelenek-
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tõl, elvenni a pszichiátriai betegektõl a kórházukat, vagy ellehetetleníteni az önkormányzatokat, vagy nyereségérdekelt magánbiztosítóknak átjátszani a
tb-kasszát.”
Ezután Kovács István
(IRE) kérdésére kiderült, hogy Lázár Attila
ellen semmilyen eljárás
nem folyik a tüntetésen
való részvétele miatt.

Fenke Ferenc
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Fejér Gyula – Fidesz, mûszaki tanácsnok – bejelentkezni a 253-33-16-os telefonszámon lehet.

A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden hó 1.
szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ óvodában.
Dr. Benkõ Péter – MSZDP – megbeszélés szerint a
Polgármesteri Hivatalban (06-20-9509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap utol-
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Lázár Attila elmondta,
hogy az eseményen
semmilyen szabálysértés nem történt, még
igazoltatásra sem került sor.
Ezután Hrutka Zsolt
ismét feltette a kérdést:
rendben lévõ-e hogy
egy közbiztonsági tanácsnok idõnként megjelenik olyan eseményen, ahol vandalizmus folyik és lehazaárulózzák a képviselõket.
Dunai Mónika (Fidesz) elmondta, hogy a
miniszterelnök – saját
bevallása szerint – évekig hazudozott az embereknek, és ennek
semmilyen közjogi következménye nem lett
mind a mai napig, az
oktatási és az egészségügyi rendszer romokban hever, olyan országban élünk, ahol a
rendõrök ártatlan embereket vernek meg az
utcán. Nekünk azzal
kellene foglalkoznunk
- mondta a képviselõ –,
hogy itt a XVII. kerületben jobban éljenek
az emberek, nem pedig
ilyen alaptalan vádakkal illetni a képviselõket.
Lázár Attila a vita
végén elmondta: valóban ott volt egy elõre
bejelentett tüntetésen,
ahol azt tapasztalta,
hogy kordonnal vették
körül a Parlament épületét. A kordon lebontásában nem vett részt,
mert mire odaérkezett,
az már le volt döntve.
Azt, hogy egyik képen
arca sállal van eltakar-

va, azzal indokolta,
hogy nagyon erõs
könnygáz volt a levegõben. „Amikor a
rendõrség feloszlatta a

Rutka Zsolt

tüntetést, hazaindultunk. Ekkor vettük észre a Parlamentbõl kiérkezõ néhány képviselõt, akiket valóban hazaáruló jelzõkkel illettünk, illetve a »mondjon le« mondatokat is
mondtuk nekik. (...)
Harminc-harmincöt
képviselõ vette tudomásul – közülük néhányan lehajtott fejjel –
hangos véleményünket, volt, aki kiszólt,
hogy «én nem úgy szavaztam». Egy képviselõ volt, aki letekerte az
ablakot, és középsõ ujjával beintett nekünk, õ
Alexa György, kerületünk
országgyûlési
képviselõje volt” idézte fel a tüntetésen
tapasztaltakat Lázár
Attila.
Az elõterjesztés vitája furcsán zárult: kiderült, hogy a szocialisták határozati javaslata
az SZMSZ szerint alkalmatlan arra, hogy
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só csütörtök 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
Csorba Béla – KDNP–MIÉP, VFB-elnök – elõzetes
telefonos egyeztetés után (253-3328) a KDNP Péceli
út 220. szám alatti székházában.
Derczbach Istvánné – MSZP – minden hónap 1.
keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz, 17. evk. – minden
hónap 1. csütörtökén 18-19 óráig a Csekovszky Árpád Mûvelõdési Házban.
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egyáltalán szavazásra
feltegyék, így döntés
nélkül zárult az a napirendi pont.
A testület ezután
úgy döntött, hogy a
Carto-Hansa Kft.-t bízza meg a kerület egész
területére vonatkozó
térinformatikai rendszer kiépítéséhez szükséges ortofotók és a
hozzá kapcsolódó digitális terepmodell elkészítésére. A munkát
2008. május 10-ig kell
elkészítenie a cégnek 5
millió 976 ezer forint
díjazásért.
Fohsz Tivadar alpolgármester elõterjesztõként azzal indokolta a
térinformatikai rendszer
létrehozásának
szükségességét, hogy
ezzel meggyorsítható

Soltiné Kis Katalin

és szakszerûbbé tehetõ
az önkormányzat településfejlesztési és építéshatósági munkája,
és az önkormányzati
vagyongazdálkodáshoz, és a fejlesztések
elõkészítéséhez gyorsabbá válik a szükséges alapadatok biztosítása.
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Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület – egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP–MIÉP, 12. evk., SZLB-elnök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a
Rákoscsabai Közösségi Házban.
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Kelet-budapesti regionális egyeztetõ fórum
Önkormányzatok összefogása Rákosmentén
 KILI TAMÁS
öszöntõjében Riz
Levente polgármester hangsúlyozta: a
XVII. kerület számára
rendkívül fontos a
szomszédos kerületekkel, településekkel való
együttmûködés. Ez a
fórum arra ad lehetõséget, hogy megismerjük
egymás fejlesztési elképzeléseit, és megtaláljuk azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek segíthetik a településeket céljaik megvalósításában.
Az agglomerációból
érkezõ polgármesterek
elsõsorban az infrastruktúra, a közlekedés
fejlesztését, az M0-s
körgyûrûhöz való kapcsolódást, a város- és faluközpont-fejlõdést és a
települések
közti
együttmûködést emelték ki. Pécel például a
Rákos-patak mentén
kerékpárutat építene,
amely kapcsolódhatna
Rákosmente kerékpárútjához, Maglód kulturális területen lát kapcsolódási pontot a térség településeivel, illetve a XVII. kerülettel,
például egy közös színházi társulat létrehozásával.
Kovács Péter XVI. kerületi polgármester kifejtette, turisztikai pályázaton indultak a
cinkotai városközpont
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megújítására, amellyel
csatlakozhatnak
Isaszeg az 1848/49-es
szabadságharc és forradalom méltó hagyományainak megõrzésére
irányuló terveihez. Pályázatok segítségével
teljesen átépítik a sashalmi piacot, amely része annak a koncepciónak, amely jelentõs
zöldfelülettel a Sashalmi sétány és a Havashalom park megújulását is magában foglalja.
Montvai József, Kõbánya fõépítésze a X. kerület egyik sajátosságáról, a 30 kilométer hoszszúságú pincerendszerrõl beszélt. A nyílt bányaaknák szeméttel való feltöltése 2002-ben
befejezõdött, és elindult
a rekultiváció, felszíni
rendezéssel. Azon dolgoznak, hogy a terüle-
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A képviselõ-testület tagjai
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütörtökén 17-18 óráig a Rezgõ utcai óvoda, a hónap 1.
keddjén 17-18-ig a Sági utcai bölcsõdében, a hónap
2. péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban.
Hatvani Zoltán – Fidesz, 11. evk., VGB-elnök – a
hónap 1. keddjén 8.30-9.30-ig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a
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ten parkot, játszóteret,
alakítsanak ki. Az intézményi infrastruktúra még nem zárkózott
fel a nagy ütemben folyó lakásépítésekhez.
Az a gond, hogy a beruházók
kimondottan
csak lakásokat építenek, játszóteret, iskolát,
orvosi rendelõt már
nem. A fõépítész hangsúlyozta, hogy a XVII.
kerület által kezdeményezett Mezõõri Szolgálat létrehozásában
szívesen részt vállalnak.
Mester László XVIII.
kerületi polgármester
fontosnak tartotta a
külsõ források bevonását, a társadalmi tõke
erõsítését,
aminek
eredményeként a településen azt érezhetik
az emberek, hogy jó ott
élni. Sándor László, a

önkormányzat alpolgármestere kiemelte,
hogy a települések között
a
legerõsebb
együttmûködési pont
a repülõtéri zajvédelem megoldása, ezen
belül is a lakóházak
passzív zajvédelemmel
való ellátása. Szintén
összefogást igényel a
teherforgalom egységes kitiltása a települések útjairól.
Riz Levente, Rákosmente polgármestere a
Modern Kertváros városfejlesztési programot ismertette. Ennek
fontos eleme Rákoskeresztúr városközpont
megújítása. Sétány vezetne a Podmaniczkykastélytól az újjáépülõ
városközpontig, ahol a
zöldfelülettel, díszburkolattal, szökõkúttal
egy központi teret sze-
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Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon történõ
bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán (mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30-944-0203.
Dr. Hoffmann Attila – MSZP, PB-elnök – a hónap
4. csütörtökén 17-19 óráig a Kaszáló u. 45. sz.
alatt.
Horváth Tamás – Fidesz, 15. evk. – a hónap 1.
keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános Iskolában.
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retnének
létrehozni.
Terveik szerint megújul
a Szent Kereszt tér, a
Fuchs-kastély parkja, a
Népkert. Rákoscsabán
a Csaba vezér tér és a
Piac tér felújítását tervezik, Rákoskerten pedig
magántõke segítségével
a Kucorgó tér fejlesztését készítik elõ. A polgármester beszámolt
eddigi sikeres pályázataikról, majd a közlekedési gondok megoldását célzó beruházásokról, a Keresztúr-Örs vezér tér között létesülõ
buszfolyosóról, a hamarosan épülõ P+R parkolókról adott tájékoztatást.
Hangsúlyozta:
minden együttmûködési szándékra nyitottak,
legyen szó közlekedésrõl, a Ferihegyi repülõtérrõl, vagy éppen a Rákos-patak menti kerékpárút megépítésérõl és
összekötésérõl más településekkel. A polgármesteri elõadások után
a települések fõépítészei és európai uniós referensei szekcióüléseken szakmai konzultációval folytatták a munkát.
A fórumon szinte
mindegyik városvezetõ
hangsúlyozta;
ilyen
kezdeményezés 1990
óta nem volt a régióban, örömüket fejezték
ki, hogy végre ez most
megvalósult.
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Dr. Hrutka Zsolt – MSZP, JKB-elnök – hónap 1.
hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Kiss Lajos – MSZP, 6. evk., KÖB-elnök – minden hó
4. hétfõjén 17-19-ig az MSZP-irodában, a Kaszáló u.
45. sz. alatt.
Koszorúsné Tóth Katalin – független, 1. evk. – hónap 1. hétfõjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
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Együttmûködés a fõvárossal
Fõpolgármester-helyettesi vizit

MEGHÍVÓ

 MUNKATÁRSUNKTÓL
iz Levente polgármester meghívására
Rákosmentén járt IkvaiSzabó Imre Budapest városfejlesztésért és pénzügyekért felelõs fõpolgármester-helyettese, valamint a Fõpolgármesteri
Hivatal Vállalkozási és
Vagyonkezelési, Közlekedési és Európai Uniós
Ügyek Irodájának több
munkatársa.
A polgármester a rákoskeresztúri városközpont fejlesztése kapcsán
kezdeményezte a talál-

R

kozót. Rákosmente európai uniós városrehabilitációs pályázatot nyújt
be idén májusban, a fejlesztési területek többségében a fõváros tulajdonában vannak, ezért
szükséges a kerület és a
fõváros közti szakmai
együttmûködés.
A tárgyalásokon Rákosmente vezetõi bemutatták a kerületközpont
fejlesztési elemeit. A fõvárosi tulajdonú területek (buszpályaudvar,
Szent Kereszt tér, Pesti
úti sétány, Csárdás játszótér) kapcsán tulajdo-

nosi hozzájárulás, majd
tulajdonba adás szükséges, ennek részleteirõl
egyeztettek a felek. A fõpolgármester-helyettes
és stábja ezek után gyalogosan bejárta a városközpont teljes területét, személyes
élményeket
gyûjtve Keresztúr problémáiról. Riz Levente kalauzolásával megtekintették a Nyilas-táblát, a
buszpályaudvar környezetét, bejárták a Pesti út
északi és déli oldalát,
ahová az önkormányzat
a Fõ teret és az idevezetõ
sétányokat tervezi.

Ingyenes szolgáltatások a Fidesz irodájában
Jogsegély Veresné Dr. Hole Ágnes április 16-án (szerda) 18-19 óráig * Építésügyi szaktanácsadás Krupánszki Teréz április 15-én (kedd) 18-19 óráig * EU-pályázati szaktanácsadás Herédi István. Elõzetes egyeztetés alapján: 06-20-920-5145 heredi.istvan@
freemail.hu * Növényvédelmi tanácsadás Gál Miklós április 17-én (csütörtök) 18-19 óráig * Informatikai tanácsadás Gulyás Lajos : 06-70-367-97-00 * Adózási, könyvelési tanácsadás Góczán Péterné Anikó április 21-én (hétfõ) 18-19 óráig
Irodánk: Rákoscsaba, Péceli út 106. telefon: 259-13-14
Nyitva tartás: hétfõ-péntek 16-19 óra között www.rakosmente.fidesz.hu
rakosmente@fidesz.hu

F
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Lázár Attila – Fidesz – hónap 1. hétfõje 17–18 óra,
Fidesz-iroda, Péceli út 106.
Dr. Morauszky András – MSZP, 2. evk. – a hónap 1.
keddjén 17-18 óráig az Újlak utcai iskolában.
Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – Minden hónap negyedik
hétfõjén 17-18 óráig a Családi és Társadalmi Rendezvények Házában, Csabai út 20. Lehetséges más idõpontokban is elõzetes bejelentkezés alapján. Tel: 0620-225-5396.

*

F

Rákosmente városvezetõinek eltökélt szándéka a
kerület dinamikus fejlesztése. Ennek érdekében Integrált Városfejlesztési Stratégiát készítünk, mely
hosszú távon meghatározza a kerület potenciális
fejlesztési elemeit, területeit.
A sikeres projektek érdekében szükségesnek tartjuk
a helyi vállalkozók bevonását, véleményük megismerését.
Tisztelt Kerületi Vállalkozók!
Rákosmente Önkormányzata és a BKIK XVII. kerületi Tagcsoportja nevében szeretettel meghívjuk Önöket városfejlesztési céljainkat bemutató elõadásra,
és az azt követõ beszélgetésre.

Idõpont:
2008. április 15. (kedd) 18:00

Helyszín:
Családi és Társadalmi Rendezvények Háza
1173 Budapest, Csabai út 20.

Program:
18:00 Prezentáció az önkormányzat városfejlesztési
elképzeléseirõl
18:20 A Rákoskeresztúri városközpont megújítására vonatkozó program ismertetése
18:40 Beszélgetés, fórum
Megtisztelõ jelenlétére feltétlenül számítunk!
Üdvözlettel:
Riz Levente
polgármester

O G A D Ó Ó R Á K

Oláh László – SZDSZ, KB-elnök – egyeztetés után,
tel: 06-20-392-2293, helyszín: Polgármesteri Hivatal.
Papp Péter Pálné – MSZDP – a hónap 3. szerdáján
18-19-ig a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Piláth Károly – Fidesz, 16. evk., OKB-elnök – a
hónap elsõ keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános
Iskolában.
Rózsahegyi Péter – Fidesz, KVB-elnök – minden hó-

*

F

Marschalkó Tamásné
XVII. Tgcs. elnök
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nap 2. hétfõjén 17-18 óráig a Polgármesteri Hivatal
308-as szobájában környezetvédelmi fogadóórát tart.
Ruthner György – MSZP, 4. evk., EUB-elnök – a hónap 1. hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45-ben.
Soltiné Kis Katalin – SZDSZ, 3. evk. – a hónap utolsó
péntekjén 16-18 óráig az SZDSZ-irodában, Újlak u. 11-15.
Virág Mihály – Fidesz, 13. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.
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KÖZÉLET
Lakossági
fórum
Rákoskerten
Lakossági
fórum
lesz Rákoskerten a
rákoskertiek részére. Idõpontja: 2008.
április 29. (kedd)
18.30-tól.
Helye: Rákoskerti
Mûvelõdési
Ház
(1171 Rákoskert sugárút 66.) Szivárvány terem.
Résztvevõk: a rákoskertiek és az önkormányzat részérõl: Riz Levente polgármester, Fohsz Tivadar és Hatvani
Zoltán helyi képviselõk.

A lakosság
véleményét
kérik
Elfogadás elõtt áll a
Budapest XVII. kerület Aranykoszorú
köz - Rákosmezei
Repülõk
útja
(137906/1) hrsz-ú út
- Zsuzsanna sor (137909/55) hrsz-ú
út - Õsrepülõ utca által határolt terület
Szabályozási terve.
A terv és a hozzá
tartozó szabályzat
kifüggesztésre kerül
a Polgármesteri Hivatal portáján (Pesti
út 165.), illetve megtekinthetõ
a
www.rakosmente.
hu honlapon 2008.
április 11. - május 11.
között.
A tervekkel kapcsolatos esetleges véleményüket kérjük a
Budapest Fõváros
XVII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Fõépítészetére (312.
szoba) vagy az Ügyfélszolgálati Irodán
leadni szíveskedjenek.
Észrevételeiket elõre
is köszönjük.
Bolberitz Henrik
fõépítész

Kéri László politológus Rákoskeresztúron
Magyarországon mindennek van jobb- és a baloldali magyarázata
 SZAKÁCS ZSUZSA
éri László politológus volt a vendége
március 27-én a Szabad
Szellemi Mûhelynek a
Tacuba Stage-en. Barna
Andor, a Szabad Demokraták Szövetségének
önkormányzati
képviselõje, mint az est
házigazdája vezette a
beszélgetést a politológussal.
Kéri eddig bejárt pályájáról elmondta: „A
hetvenes években a jogi
kar, aminek én is hallgatója voltam, a hazai
politológia bölcsõjének
számított. Alakult itt
egy kör vitatkozó, sokat olvasott fiatalokból,
akiket leginkább az kötött össze, hogy mindnyájunkat sokkal jobban érdekelt a politika,
mint a jog. Vagyis pontosan tudtuk, hogy senki nem akar közülünk
jogász lenni.”
1981 tavaszán megalakult a Magyar Politológiai Társaság Péter
János elnökletével, aki a
hatvanas években Magyarország külügyminisztere volt. Az egyetemen
ismerkedett
meg Lengyel Lászlóval,
Stumpf Istvánnal, Tölgyessy Péterrel és Bihari
Mihállyal, utóbbi intézményesítette idehaza a
politikai tudományt. A
politológia 1989-tõl követhetõ nyomon a médiában is.
Kéri László megítélé-

K

se szerint: „Az 1990–98
közötti idõszak sokkal
sikeresebb volt, mint a
rendszerváltás második évtizede. 2000-tõl
az ország egyre inkább
lezüllött, a két nagy
párt, az MSZP és a Fidesz egymás foglyai
lettek,
kölcsönösen
blokkolták egymást. A
2004-es népszavazásnál indult el a nagy ha-

gyõzelmet is arathat a
következõ választásokon. Az elkövetkezõ
idõszakban a kormányon lévõknek az lenne
a feladatuk szerinte,
hogy ez a gyõzelem minél kisebb mértékû legyen, de a baloldal még
mindig álomvilágban
ringatja magát.
A politológus elmondta: „A Szabad

kopogtatócédulák
gyûjtésénél. A jelenlegi
helyzetben elég nehéz
elképzelni, hogy a baloldalnak olyan plusz
erõforrásai
lesznek,
amellyel megtámogatnák a bajban lévõ szabad demokratákat”.
Kéri László még beszélt a közvélemény, a
polgárság felelõsségérõl, amely a rendszer-

zudozások folyamata.
Jóvátehetetlenül kettészakadt az ország, azóta mindennek van
baloldali és jobboldali
magyarázata”.
A március 9-i népszavazás a politológus szerint olyan lavinaszerû
folyamatot indított el,
amit nem lehet megállítani elõre hozott választás nélkül. Kéri valószínûsítette, hogy a
jelenlegi ellenzék esetleg még kétharmados

Demokraták Szövetsége is nagyon nehéz
helyzetben van, hisz a
nyilvánosságra került
választási botrány óhatatlanul szétveri a még
meglévõ pártot, amely
lassan a kisgazdák
szintjére csúszik, ahonnan viszont már nem
lehet felállni. Arról
nem is beszélve, hogy
már a 2006-os választásokon is tudvalévõ
volt, a szocialisták besegítettek a szükséges

váltás huszadik évében
még mindig mindenért
a pártokat, a politikát,
a politikusokat hibáztatják. Elvárják, hogy
különbek
legyenek,
mint õk, ne legyenek
korruptak, és ne legyenek botlásaik, mint nekik. Vagyis a politikától, a politikai erõktõl
valamiféle maximumot
várnak, másrészt viszont megtagadnak tõlük minden lojalitást
vagy szimpátiát.

Az Itthon Rákosmentén Egyesület ingyenes szolgáltatásai
Az Itthon Rákosmentén Egyesület szervezésében, a kerületi lakosok számára ingyenes szolgáltatások az alábbiak:
Jogi tanácsadás: * Dr. László Jenõ, elõzetes egyeztetés – telefon: 06-20-916-1987 * Dr. Lendvai László elõzetes
egyeztetés – telefon: 06-20-944-13-91
Adózási és könyvelési tanácsadás: * Kántorné Tóth Csilla, elõzetes egyeztetés – telefon: 06-20-202-5572 *
Tímár Valéria, elõzetes egyeztetés – telefon: 06-20-932-5332
Szociális tanácsadás:
Birtalan Csabáné, elõzetes egyeztetés – telefon: 06-30-390-7565

Indulnak a kerületi útfelújítások
Május 15-ig tizenkét utca készül el
Folytatás az 1. odalról >

Az elsõ csomagban a
táblázatban foglalt utcák burkolatát, vízelvezetõ árkait újítják fel
április-május
folyamán.
Az útfelújítások következõ körét jelenleg
közbeszereztetik,
a
munkák itt a nyár folyamán indulhatnak el.
Ebben a csomagban a
következõ utcák szerepelnek: Robogó, Szent
Imre herceg, Kép,
Szánthó Géza, Temetõ,
Strázsahegy,
Pipishegy, Nyomdász, Bo-

donyi, Bocskai, Csongrád, Tálpatak, Almásháza, X. utcák, Hõsök
tere.
A rossz állapotban
lévõ utak felújítása elkerülhetetlen, ez várhatóan némi átmeneti
kellemetlenséggel jár
majd az ott élõknek, de
a munkák elkészültével jó minõségû utakon
közlekedhetnek az arra
járók.
A lakók a beruházásokkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket, bejelentéseiket a
Polgármesteri Hivatal-

ban (Bp. 1173 Pesti út
165.) tehetik meg a Városfejlesztési Irodán
(III. emelet, 307-es szoba, telefon: 253-3408),
személyesen ügyfélfogadási idõben H: 13-18,
Sz: 8-16, P: 8-11.30,
vagy telefonon minden
nap munkaidõben.
Az idei útépítések
kötelezõ közbeszerzési
pályázata is folyamatban van, az eljárás lezárulta, eredményhirdetés júniusra várható,
az útépítések ekkor
kezdõdnek el kerületünkben.

Az elsõ csomagban az alábbi utcák burkolatát,
vízelvezetõ árkait újítják fel április-május folyamán
Sorsz. Vk.sz.

utca

Határ tól-ig

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

516
513
Oroszvár
Rózsaszál
Tanár
Kõhúr
Tápióbicske
Csabagyöngye
Rákoscsaba
Battonya
Tura
Dormánd

525. tér - 514
516 - 516
Pesti - Tápióbicske
Zrínyi - Pesti
teljes - teljes
teljes - teljes
teljes - teljes
Tápióbicske - Kisvárda
teljes - teljes
Péceli - Írás
teljes - teljes
Tura - Naplás

1
1
7
10
13
13
13
13
14
14
15
15
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Munka
kezdése befejezése
Ápr. 8.
Ápr. 30.
Ápr. 8.
Ápr. 25.
Ápr. 10. Máj. 13.
Ápr. 8.
Máj. 8.
Ápr. 14. Máj. 15.
Ápr. 10. Máj. 14.
Ápr. 8.
Máj. 13.
Ápr. 10. Ápr. 30.
Ápr. 10. Ápr. 30.
Ápr. 8.
Máj. 9.
Ápr. 8.
Máj. 13.
Ápr. 10. Máj. 14.

BKV-sztrájk: tiltakozás
a járatritkítások ellen

Így festett a központ 10 órakor, mintha kisöpörték volna

 BOZSOKY TAMÁS
udapest-szerte óriási
fennakadásokat okozott a közlekedésben a
BKV-dolgozók sztrájkja.
Ezúttal nem a fizetésemelésért szüntették be a
munkát, hanem a járatritkítások és az ezzel járó
biztos és drasztikus létszámleépítések ellen tiltakoztak. A központból
üzemkezdettõl délután
egy óráig semmilyen

B

BKV-busz nem indult,
néhányan a Volán járataival próbáltak bejutni a
Belvárosba. Vesztükre: a
menetidõ a Keresztúri
úton 2 óra volt az Örs vezér terére, ez 3 km/h-s átlagsebességet jelent, gyalog gyorsabb lett volna.
Onnan nem volt további
tömegközlekedési lehetõség a Belváros felé.
A sztájk csak elvileg
tartott 13 óráig, több járat
még kettõkor sem indult.

Óriási tömeg a megállóban. Délután kettõkor is hiába
várták az utasok a 61, 62 és 61E jelzésû autóbuszokat

Kerületünkben járt Molnár Gyula, a TÖOSZ elnöke
 KILI TAMÁS
lexa György országgyûlési képviselõ és
az MSZP önkormányzati
frakciójának meghívására március 5-én kerületünkben járt Molnár Gyula, a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének (TÖOSZ)
elnöke.
Az MSZP Piros Pont
Lakossági Központjában
megrendezett összejövetelen Alexa György be-

A

vezetõjében elmondta:
az önkormányzati törvény megérett a változásra, hiszen a jelenlegi
szisztéma alig finanszírozható.
Molnár Gyula felhívta
a figyelmet arra, hogy a
törvény megváltoztatása
kétharmados többséget
követel, ezért elfogadására hosszan tartó egyeztetésekre lesz szükség. Az
elmúlt 18 év alatt egyre
több feladat került az önkormányzatokhoz, mi-

közben a forrásaik nem
emelkedtek, ezért elõször a feladatellátást kell
áttekinteni. A TÖOSZ elnöke kiemelte, hogy érdemes lenne változtatni
a jövedelmek elosztásán,
hiszen most a helyi szja 8
százaléka marad helyben, 92 százaléka pedig
újraosztásra kerül. A
normatív támogatások
nem fedezik a kiadásokat, amin szintén változtatni kellene. A TÖOSZ
már összeszedte az ön-

kormányzati feladatminimumot, és azt, hogy
ehhez mennyi kötelezõen járó kormányzati normatíva járna. A belsõ
adók esetében az a cél,
hogy mértékük ne csökkenjen, de összetételük
kialakításában legyen
mozgástere az önkormányzatoknak. A fõvárosi fejlesztések tekintetében a legnagyobb
gond az, hogy a 23 kerület nem alkot egységet. A
legfontosabb cél lehetne

a hatáskörök átrendezése: a mûködési és fejlesztési feladatok felsõbb
szintre emelése, míg az
alapellátás, kiegészülve a
közterületi funkciókkal,
helyi szinten maradna.
Molnár elmondta: mind
a hét önkormányzati szövetség egyetért abban,
hogy a helyhatósági választások ne országgyûlési választások évében
legyenek. Végül Molnár
Gyula a hallgatóság kérdéseire is válaszolt.
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Felavatták II. János Pál szobrát
Zarándokhellyé válhat a rákoshegyi Szent István tér
A lengyel–magyar barátság hete rendezvénysorozat keretében avatták fel II. János Pál pápa
életnagyságú szobrát a rákoshegyi lisieux-i
Szent Teréz-templom kertjében március 29-én.
Az ünnepségen megjelent Erdõ Péter bíboros,
prímás, esztergom-budapesti érsek, Joanna
Stempinska, Lengyelország budapesti nagykövete, Jan Juszczak, a lengyelországi Krosno elöljárója, Molnárné Sagun Mónika, az Országos
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Antall Józsefné, a néhai miniszterelnök felesége,
Riz Levente, Rákosmente polgármestere, Babusa János, a pápa szobrának alkotója.

 KILI TAMÁS
z avatóünnepségen és az azt követõ
programokon
szép számmal vettek
részt XVII. kerületi önkormányzati képviselõk, külföldi és hazai
vendégek, elõadók is.
Leendõ lengyel testvérvárosunkból,
Krosnóból érkezett a Pogórzanie népiegyüttes,
Olaszországból pedig
az Assiciazione Nazionale Fanfara di Bersaglieri fúvószenekar.
Kerületünket a Balassi
Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Énekkara, a Diadal Úti Általános Iskola énekkara,
a rákoshegyi katolikus

A

templom énekkara és a
Szent Kinga kórus reprezentálta, a mûsorvezetõ Bordi András volt.
Az ünnepség harangszóval vette kezdetét, majd a magyar
és a lengyel himnusz
elhangzása után Riz Levente lépett a mikrofon
elé. Azt mondják, ma
egy modern világban
élünk, azt is érezhetjük
– mondta a polgármester –, hogy ez a világ
nem kedvez a keresztény értékeknek. A keresztény tanítás hangját elnyomja a globalizáció zaja, az emberek
templomok helyett betonplázákban tolonganak, és a silány, a hamis ma elõbbre jut az

igaznál, a valódinál.
Ebben a korban volt
pápa II. János Pál, akit a
polgármester betlehemi csillaghoz hasonlít.

„Olyan csillag volt
ezen a sötét égbolton,
amely keresztényre és
nem keresztényre egyformán
világított,
amely mindenkit el
akart vezetni a betlehemi jászolhoz, Krisztushoz, a Megváltóhoz. A
magyarság számára
rendkívül fontos II. János Pál személye, nem
csak azért, mert õ volt
az egyedüli pápa, aki
kétszer is eljött Magyarországra, hanem
azért is, mert lengyel
volt. Most, a lengyel–magyar barátság
hetében ki kell mondanunk – tette hozzá Riz
Levente –, hogy sokkal
többrõl van szó, mint
barátság, a két ország
A misét Juliusz Janusz érsek, a Vatikán magyarországi apostoli nunciusa és Andrzej között több évszázados
Dziega sandomierzi megyés püspök celebrálta, koncelebráltak: Leszek Kryza, a Budapes- történelmi sorsközösti Lengyel Perszonális Plébánia plébánosa, valamint XVII. kerületi katolikus esperesek, ség van. Kiemelte:
plébánosok, köztük a vendéglátó Kis István kanonok és esperes
büszke arra, hogy ez a

szobor Magyarország
elsõ életnagyságú pápaszobra, köszönetet
mondott Babusa Jánosnak, és mindazoknak,
akik ebben a munkában részt vállaltak.
„Legyen ez a szobor
mindannyiunk számára a remény csillaga,
mint ahogyan a pápa is
a reménység pápája
volt. Nincs ember, közösség, nemzet, aki
mellett ne állna ott a
Megváltó, senki sincs
egyedül a nehézségekben. Ebben bízhatunk
itt Rákosmentén és az
egész országban” –
mondta befejezésül Riz
Levente polgármester.
A Lengyel Köztársaság nagykövete beszédében hangsúlyozta:
rendkívüli meghatottságot érez, amikor a
rákoshegyi katolikus
templom csatlakozik
azon templomok népes
sorába, amelyek szoborállítással nyilvánítják ki, hogy továbbviszik a lengyel pápa, II.
János Pál örökségét.
Ráadásul egy ilyen, a
maga monumentalitásában is törékeny, különleges kisugárzású
alkotással. A szentatyát méltatva elmondta: amikor II. János Pál
Krisztus szavait idézve
azt mondta, hogy „Ne
féljetek!”, mindnyájan
tudtuk, hogy egy olyan
ember mondta ezt, aki
tényleg nem fél. Nem
fél semmitõl, mert teljes és feltétlen bizalommal van Isten iránt,
mert hiszi, hogy bármi
is történjék, végül valahogy eljön a jó. Joanna
Stempinska kiemelte: a
pápa elsõ lengyelországi látogatásával nem
csak az anyaország, de
egész Európa sorsát
megváltoztatta. A demokratikus ellenzék

Az elsõ sorban Riz Levente polgármester, Babusa János szobrászmûvész, Juliusz Janusz
érsek, a Vatikán magyarországi apostoli nunciusa, Erdõ Péter bíboros és Andrzej Dziega
lengyel püspök

melletti bátor kiállása
alapjaiban rendítette
meg a kommunizmus
megdönthetetlennek
hitt rendszerét.
„Méltatni, a XX. század történetének talán
legnagyobb egyéniségét, gyönge ahhoz az
én szavam, de azt megvallhatom, hogy II. János Pál pápát úgy mutatták be, mint egy nagyon nagy katolikus
egyéniséget, egy olyan
karizmatikus embert,
aki érezte magát egyszerre
lengyelnek,
svábnak, európainak
és katolikusnak minden határ nélküli üzenettel, és szeretettel az
egész emberiség felé” –
kezdte beszédét Erdõ
Péter. Hangsúlyozta,
hogy a szoborszentelés
különös
érzelmeket
kelt benne, hiszen ma
van 116 éve annak,
hogy Mindszenthy József bíboros megszületett. II. János Pál volt az
elsõ pápa, aki Mindszenthy bíboros sírja
elõtt, az esztergomi bazilika kriptájában térden állva imádkozott.
Ezt a képet nem csak a
bíboros sírjánál elhelyezett fényképen, hanem a szívünkben is
õrizzük. Amikor a saját
helyünket és reményünket keressük mint
katolikusok és mint
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magyarok, akkor nem
kerülhetjük meg a
lengyel–magyar barátság közös hagyományát, mert ez a barátság nem pusztán érzelem, sokkal inkább
egyetlen nagy történelmi eseményben gyökeredzik. Ez a történelmi
esemény pedig az,
hogy a lengyel és magyar nép egyszerre fogadta el a kereszténységet, egyetlen nagy
európai akció keretében, amelynek élén a
pápaság állt. Erdõ Péter kiemelte: mindig
adódnak olyan események a környezetünkben, amelyek csüggedésre adnak okot, amelyek azt sugallják, hogy
a kilátástalanság jellemzi az életünket. II.
János Pál pápa személye arra indít minket,
hogy emeljük föl a fejünket, merjünk emelt
fõvel és nyitott szívvel
katolikusok, magyarok
és európaiak lenni. Befejezõ gondolatában
azt kívánta mindazoknak, akik a szobor elkészítésében közremûködtek, és a jövõben
megtekintik ezt a szobrot, hogy merítsenek
belõle reményt, szeretett és bátorságot a saját életük számára is. A
szoboravató ünnepség
befejezõ aktusaként Er-

dõ Péter bíboros, prímás megáldotta a több
mint kétméteres alkotást.
A program a katolikus templomban folytatódott, ahol a misét
Juliusz Janusz érsek,
Magyarország apostoli
nunciusa és Andrzej
Dziega
sandomierzi
megyés püspök celebrálta, koncelebráltak:
Leszek Kryza, a Budapesti Lengyel Perszonális Plébánia plébánosa, valamint XVII. kerületi katolikus esperesek, plébánosok, köztük a vendéglátó Kis
István kanonok és esperes.
Mise után lengyel
huszárok vezetésével

indult el a gyalogos
menet a Rákoshegyi
Közösségi Házba, ahol
az önkormányzat nevében Fohsz Tivadar alpolgármester fogadta
és köszöntötte a vendégeket. A nagyérdemû
szórakoztatásáról
a
krosnói viseletbe öltözött Pogórzanie népi
együttes zenészei és
táncosai gondoskodtak.
A szobor elkészítésének ötlete II. János Pál
pápa 2005-ben bekövetkezett halálát követõen
született meg. Babusa
Jánosnak édesanyja emléke adta az ihletet, akinek idõskori görnyedtsége, botjának tartása
szinte teljesen megegyezett II. János Páléval. A mûvész elõször
egy 40 centiméteres
bronzszoborban formálta meg elképzelését.
A kisplasztika olyan sikert aratott, hogy azt az
önkormányzat megvásárolta, s az alkotás ma
is a mindenkori polgármester szobáját díszíti.
A szobrászmûvész ezután határozta el, hogy
II. János Pál szobrát
életnagyságban is elkészíti. 2006 márciusára
elkészült a szobor
gipszmakettje, amelyet
a Budapest Galéria zsûrije alkalmasnak nyilvánított köztéri megjelenésre. Rákosmente kép-

viselõ-testülete, polgármesterei, valamint a
XVII. kerületi Lengyel
Kisebbségi
Önkormányzat egyaránt támogatta a mûvész azon
célkitûzését, hogy kerületünk méltó módon,
egy egészalakos emlékmû elhelyezésével õrizze meg a szentatya emlékét, így a szobor teljes
egészében önkormányzati finanszírozásból, 8
millió forintból valósult
meg.
A gyönyörû õspark
közepén álló rákoshegyi katolikus templomot Haász István tábori
püspök szentelte fel
1937-ben, a fõoltárt
Grantner Jenõ szobrászmûvész készítette.
A templom bejárata
mellett Kisfaludi-Stróbl
Zsigmond: Krisztus elesik a kereszttel címû
alkotása látható. A
templomtól néhány
méterre felállított pápaszobor kiváló érzékkel megválasztott térbeli
elhelyezésével
úgy tûnhet, mintha
Babusa János azt a pillanatot örökítette volna meg, amikor a bottal tipegõ II. János Pál
pápa Krisztus segítségére siet, tekintetünket
és a hívõket egyaránt a
templom felé irányítva.

Lengyel huszárok vezetésével indult el a gyalogos menet a Rákoshegyi Közösségi Házba
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P Á LY Á Z A T
PÁLYÁZAT MÛVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága Budapest Fõváros XVII. kerület Önkormányzatának a 2008. évi költségvetésrõl szóló 9/2008. (III. 19.) rendelete
7.§-ának /1/ bekezdésében nyert felhatalmazás alapján pályázatot hirdet a kerületi
mûvészeti tevékenység támogatására.
A rendelkezésre álló összeg: 1.600.000.- Ft.
A pályázat célja: a mûvészeti intézmények, illetve a polgárok mûvészeti kezdeményezéseinek, mûvészeti önszervezõdéseinek támogatása, a mûvészi alkotó munka feltételeinek
javítása és mûvészeti értékek létrehozásának, megõrzésének, terjesztésének segítése.
Pályázni az alábbi mûvészeti ágakban lehet:
- képzõ- és iparmûvészet,
- színházmûvészet,
- zenemûvészet,
- táncmûvészet,
- irodalom.
Pályázni lehet:
- tevékenységre (alkotás létrehozása, kiállítás, elõadás, egyéb mûvészeti rendezvény,
mûvészettel kapcsolatos tudományos munka, kutatás),
- mûvészeti kiadvány megjelentetésére.
A pályázaton jogi személyek (alapítványok,

egyesületek), jogi személyiséggel nem rendelkezõ önszervezõdõ csoportok, közösségek, valamint mûvészeti vagy kulturális tevékenységet folytató szellemi szabadfoglalkozású magánszemélyek vehetnek részt.
A pályázatra egy pályázó csak 1 pályázatot
nyújthat be.
A támogatások folyósítása a támogatási
szerzõdés megkötését követõen kizárólag a
nyertes pályázó vagy a pénzügyi lebonyolító
bankszámlájára történik, a támogatási összeget készpénzben nem lehet felvenni.
A tevékenység megvalósulása során, illetve a
kiadványon fel kell tüntetni, hogy az Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottságának támogatásával valósult meg, illetve jelent meg.
Nem fogadható el a kiírásnak nem megfelelõ,
a pontos adatokat nem tartalmazó, hiányosan kitöltött, illetve határidõ után benyújtott
pályázat. Hiánypótlásra nincs lehetõség.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó,
aki/amely a 2007. évben támogatásban részesült, és annak felhasználásáról határidõben nem számolt el.
A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Bizottság bírálja el 2008. június 30. napjáig.
Pályázni az Oktatási és Kulturális Bizottság
által kibocsátott ûrlapon lehet, mely szemé-

lyesen beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján (Cím: 1173 Budapest, Pesti út 163.), valamint letölthetõ a Polgármesteri Hivatal internetes honlapjáról
(www.rakosmente.hu).
A pályázatot, valamint a hozzá tartozó szöveges indoklásra szolgáló ûrlapot 1 példányban
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani 2008. május 9-én 10.00
óráig zárt borítékban vagy postai úton legkésõbb 2008. május 10-i postabélyegzõvel ellátott borítékban.
Levélcím: Polgármesteri Hivatal, Mûvelõdési
Csoport
1173 Budapest, Pesti út 165.
A borítékon minden esetben fel kell tüntetni:
„Pályázat mûvészeti tevékenység támogatására”.
A pályázat nyerteseit az Oktatási és Kulturális Bizottság levélben értesíti. A pályázatok
elszámolási határideje: 2009. március 31.
napja. Az elszámolás határidejét egy alkalommal, legkésõbb 2009. február 15-ig beérkezõ kérelemre az Oktatási és Kulturális Bizottság egy hónappal meghosszabbíthatja. A
kérelmet az elszámolás határidejének lejárta
elõtt kell benyújtani. Az a pályázó, aki/amely
határidõre nem számol el, a 2009. évben
nem nyújthat be az Oktatási és Kulturális Bizottsághoz pályázatot.
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PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Oktatási és
Kulturális Bizottsága Budapest Fõváros
XVII. kerület Önkormányzatának a 2008.
évi költségvetésrõl szóló 9/2008. (III.
19.) rendelete 7.§-ának /1/ bekezdésében nyert felhatalmazás alapján pályázatot hirdet a kerületi civil szervezetek támogatására.
A rendelkezésre álló összeg: 6.000.000.Ft.
A pályázat keretében pénzbeli támogatáshoz juthatnak a kerületben és alapvetõen
a kerületi polgárok részvételével mûködõ,
a Fõvárosi Bíróság által – legkésõbb
2007. április 30. napján – nyilvántartásba
vett civil szervezetek. A pályázat célja a civil szervezetek mûködésének támogatása,
a mûködéssel együtt járó, valamint a mûködési feltételek javítását szolgáló és a
szervezet tevékenységi körével összefüggõ költségek részbeni fedezése, továbbá a
civil szervezetek rendezvényeinek, programjainak, kiadványai megjelentetésének
támogatása.
A pályázatban fel kell tüntetni a civil szervezet létszámát, tevékenységi körét, a szervezet nyilvántartásba vételének idõpontját,
valamint a kért támogatás összegét.

A pályázathoz mellékelni kell a közösség eddigi tevékenységének ismertetését, a szervezet nyilvántartásba vételérõl szóló végzés
másolatát, valamint a szervezet képviseletére jogosult személy bírósági nyilvántartásba
vételérõl szóló végzés másolatát.
A pályázatra egy pályázó csak 1 pályázatot
nyújthat be.
A tevékenység megvalósulása során, illetve a kiadványon fel kell tüntetni, hogy Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottságának támogatásával valósult meg,
illetve jelent meg.
A támogatások folyósítása a támogatási
szerzõdés megkötését követõen kizárólag
a nyertes pályázó bankszámlájára történik,
a támogatási összeget készpénzben nem
lehet felvenni.
Nem fogadható el a kiírásnak nem megfelelõ, a pontos adatokat nem tartalmazó vagy
hiányosan kitöltött, határidõ után benyújtott
pályázat. Hiánypótlásra nincs lehetõség.
Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a 2007. évben támogatásban
részesült, és annak felhasználásáról határidõben nem számolt el.
A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Bizottság bírálja el 2008. június 30. napjáig.
Pályázni az Oktatási és Kulturális Bizottság

által kibocsátott ûrlapon lehet, mely személyesen beszerezhetõ a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Cím:
1173 Budapest, Pesti út 163), valamint letölthetõ a Polgármesteri Hivatal internetes
honlapjáról (www.rakosmente.hu).
A pályázatot, valamint a hozzá tartozó szöveges indoklásra szolgáló ûrlapot 1 példányban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani 2008.
május 9-én 10.00 óráig zárt borítékban
vagy postai úton legkésõbb 2008. május
10-i postabélyegzõvel ellátott borítékban.
Levélcím: Polgármesteri Hivatal, Mûvelõdési Csoport 1173 Budapest, Pesti út 165.
A borítékon minden esetben fel kell tüntetni: „Pályázat civil szervezetek támogatására”.
A pályázat nyerteseit az Oktatási és Kulturális Bizottság levélben értesíti. A pályázatok elszámolási határideje: 2009. március
31. Az elszámolás határidejét egy alkalommal, legkésõbb 2009. február 15-ig beérkezõ kérelemre az Oktatási és Kulturális Bizottság egy hónappal meghosszabbíthatja.
A kérelmet az elszámolás határidejének lejárta elõtt kell benyújtani. Az a pályázó,
amelyik határidõre nem számol el, a 2009.
évben nem nyújthat be az Oktatási és Kulturális Bizottsághoz pályázatot.

PÁLYÁZAT KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Oktatási és
Kulturális Bizottsága Budapest Fõváros
XVII. kerület Önkormányzatának a 2008.
évi költségvetésrõl szóló 9/2008. (III.
19.) rendelete 7.§-ának /1/ bekezdésében nyert felhatalmazás alapján pályázatot hirdet a kerületi kulturális tevékenység támogatására.
A rendelkezésre álló összeg: 2.000.000.Ft.
A pályázat keretében pénzbeli támogatáshoz juthatnak azok a civil szervezetek, mûvelõdési intézményekben, könyvtárakban,
egyházakban, hitközségben mûködõ önszervezõdõ közösségek, mûvészeti vagy
kulturális tevékenységet folytató szellemi
szabadfoglalkozású
magánszemélyek,
akik/amelyek tevékenységükkel a kerületi
polgárok mûvelõdését, a kerületi közmûvelõdési munka színvonalának emelését
szolgálják.
A pályázatban fel kell tüntetni a tevékenység tartalmát, várható idõpontját, a résztvevõk várható körét és létszámát, valamint
a kért támogatás összegét.
A támogatás kizárólag a pályázatban megfogalmazott tevékenység indítására, illetve

lebonyolítási feltételeinek javítására használható fel.
A pályázatra egy pályázó csak 1 pályázatot
nyújthat be.
A támogatások folyósítása a támogatási
szerzõdés megkötését követõen kizárólag
a nyertes pályázó vagy a pénzügyi lebonyolító bankszámlájára történik, a támogatási összeget készpénzben nem lehet felvenni.
A tevékenység megvalósulása során fel
kell tüntetni, hogy az Budapest Fõváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Oktatási és Kulturális Bizottságának támogatásával valósul meg.
Nem fogadható el a kiírásnak nem megfelelõ, a pontos adatokat nem tartalmazó,
vagy hiányosan kitöltött, illetve határidõ
után benyújtott pályázat. Hiánypótlásra
nincs lehetõség.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki/amely a 2007. évben támogatásban
részesült, és ennek felhasználásáról határidõre nem számolt el.
A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Bizottság bírálja el 2008. június 30. napjáig.
Pályázni az Oktatási és Kulturális Bizottság
által kibocsátott ûrlapon lehet, mely személyesen beszerezhetõ a Polgármesteri

Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Cím:
1173 Budapest, Pesti út 163.), valamint
letölthetõ a Polgármesteri Hivatal internetes honlapjáról (www.rakosmente.hu).
A pályázatot, valamint a hozzá tartozó szöveges indoklásra szolgáló ûrlapot 1 példányban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani 2008.
május 9-én 10.00 óráig zárt borítékban
vagy postai úton legkésõbb 2008. május
10-i postabélyegzõvel ellátott borítékban.
Levélcím: Polgármesteri Hivatal, Mûvelõdési Csoport 1173 Budapest, Pesti út 165.
A borítékon minden esetben fel kell tüntetni: „Pályázat kulturális tevékenység támogatására”.
A pályázat nyerteseit az Oktatási és Kulturális Bizottság levélben értesíti. A pályázatok elszámolási határideje: 2009. március
31. Az elszámolás határidejét egy alkalommal, legkésõbb 2009. február 15-ig beérkezõ kérelemre az Oktatási és Kulturális
Bizottság egy hónappal meghosszabbíthatja.
A kérelmet az elszámolás határidejének lejárta elõtt kell benyújtani. Az a pályázó,
aki/amelyik határidõre nem számol el, a
2009. évben nem nyújthat be az Oktatási
és Kulturális Bizottsághoz pályázatot.
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FELHÍVÁS
E
1. sz. melléklet

Tisztelt Ebtartók!
Kerületünkben 2008-ban ebösszeírásra kerül
sor. Kérem azon ebtulajdonosokat, vagy
ebtartókat, akik eddig nem jelentették be és nem
oltották veszettség ellen ebeiket, ezt mielõbb
pótolják. Amennyiben a kerületben dolgozó állatorvosok oltják ebeiket veszettség ellen, akkor
õk az ebek bejelentését elvégzik, de az ebtartás
során bekövetkezõ változásokat minden esetben az ebtartónak kell bejelentenie.
Ezek a változások a következõk lehetnek: az eb
- elhalálozik
- elvész
- új tulajdonoshoz kerül stb.
E változásokról természetszerûen csak a tulajdonos tudhat, ezért ezt neki kell jelentenie a kerület ebnyilvántartójának.
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A bejelentés történhet:
- telefonon, illetve faxszámon: 253-3425 (Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Iroda Igazgatási Csoportjához 1173 Budapest, Pesti u.
165.);
- levélben (Polgármesteri Hivatal Közigazgatási
Iroda Igazgatási Csoportjához 1173 Budapest,
Pesti u. 165.).
Lehetõség van az ebtartásban történt változásról bejelentést tenni az Állatorvosi Hivatalnál is,
1173 Budapest, Bakancsos u. 3. tel: 256-9403
hétfõ, szerda, péntek 09.00-11.00;
kedd, csütörtök 17.00-18.00.
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy aki az ebét
nem oltatja be veszettség ellen, szabálysértést
követ el és 50.000 forintig terjedõ pénzbírsággal
sújtható.
Tájékoztatom a kutyatulajdonosokat, hogy a fia-

tal kutyák oltása 3 hónapos korban történik veszettség ellen elõször, de azt követõen fél éven
belül újra kell oltani azokat.
A felnõtt ebeket minden naptári évben egyszer
kell oltani, de ha az oltás átcsúszik a következõ
évre még ha csak egy nappal is, az már szabálysértésnek minõsül. Kérem az ebek tulajdonosait, hogy ne hagyják az év végére az oltást, mert
ha az eb megbetegszik, és amiatt nem lesz beoltva, az nem mentség, hiszen egy egész év volt
biztosítva arra, hogy az eb oltva legyen. Minden
ebet akár kéthetente is lehet oltani, tehát nem
kell megvárni, hogy egy év elteljen az elõzõ oltás óta.
Köszönöm, hogy elolvasták a cikket és jó
együttmûködést kíván a kerület önkormányzat
állatorvosa:
dr. Szondy Sándor
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2. sz. melléklet
Tisztelt Kutyatulajdonosok!
Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI.
törvény 44. § (2) bekezdés b) pontja alapján az állat-egészségügyi nyilvántartást vezetõ szerv a
nyilvántartás pontosítása érdekében az ebeket
szükség szerint, de legalább háromévenként
összeíratja. Ennek elsõdleges célja, hogy az állatok rendszeres és kötelezõ veszettség ellenes
védõoltásának idõpontjáról és helyérõl valamennyi kutya tulajdonosát idõben értesíteni tudjuk.
Kérjük a kerületi kutyatulajdonosokat, hogy az állat-egészségügyi nyilvántartás pontosítása érdekében 2008. május 01.-2008. július 31. között jelentsék be a fenti adatokat az önkormányzatnál.
Az összeírással kapcsolatos esetleges kérdéseikkel Szabó Adrián és Battáné Borúzs Mária állattartási ügyintézõket (1173 Budapest, Pesti út 165.;
telefonszám: 253-3425) kereshetik meg.
Az összeírásra rendszeresített formanyomtatványon fel kell tüntetni a kutyatulajdonos nevét és címét, valamint a tulajdonában lévõ eb adatait (hívó/azonosító név, azonosító szám, fajta, nem,
születési idõ, szín, veszettség elleni legutolsó
védõoltás dátuma és helye).
A formanyomtatvány a Hírhozó (helyi lap) újságban, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán
(1173 Budapest, Pesti u. 163.), Szabó Adrián és
Battáné Borúzs Mária állattartási ügyintézõknél
(1173 Budapest, Pesti út 165.), a kerületi állatorvosi rendelõkben átvehetõ, és letölthetõ a hivatal
internetes portáljáról (www.rakosmente.hu) is.
A kitöltött formanyomtatványok eljuttatása történhet:
a.
levélben az ebnyilvántartást végzõ Szabó Adrián és Battáné Borúzs Mária állattartási
ügyintézõ címére (1173 Budapest, Pesti út 165.);
b.
faxon (száma: 253-3425);
c.
ügyfélszolgálaton való leadással (nyitva tartás: H: 08.00-18.00; K: 08.00-16.00; SZ:
08.00-16.00; CS: 08.00-16.00; P: 08.00-12.00)

S

A kitöltött adatlap leadási határideje: 2008. július
31.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Állategészségügyi
Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM
rendelet 213. § (4) bekezdése a) pontja szerint az
ebtulajdonos (ebtartó) köteles minden 3 hónaposnál idõsebb ebet veszettség ellen beoltatni, a
három hónapos kort elérteket 30 napon belül, az
elsõ oltást követõen 6 hónapon belül ismételten,
ezt követõen évente.
Tájékoztatom, hogy a zoonózisok elleni védekezés
állategészségügyi feladatairól szóló 81/2002. (IX.
4.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése értelmében
kötelezõ az ebek féregtelenítése is az elõírt veszettség elleni védõoltás mellett.
Kérjük önöket, amennyiben az eb (ebek) oltása
még nem történt meg, annak haladéktalanul tegyenek eleget.
Tájékoztatjuk az ebtulajdonosokat, hogy az egyes
szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.)
Korm. rendelet 113. § (1) bekezdése alapján, aki
az állatbetegségek megelõzésére vagy elfojtására,
így különösen az állatbetegségek bejelentésére, az
állatok oltására, gyógyítására, elkülönítésére, az
állati tetemek megsemmisítésére, valamint a fertõtlenítésre vonatkozó jogszabályt vagy az azon
alapuló állategészségügyi rendelkezést megszegi,
ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
Kérjük az ebtulajdonosokat, hogy az ebtartással
kapcsolatos változásokat (elhalálozás, elvesztés,
új tulajdonoshoz kerülés) folyamatosan jelezzék
az év folyamán.
Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII.
28.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja
alapján, aki a jogszabályban elõírt bejelentési,
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható az adatszolgáltatási, nyilvántartási, hatósági
ellenõrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése miatt.
dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ

EBÖSSZEÍRÓ LAP
Alulírott: (név)………………………………
………………………………………(cím)
alatti lakos kijelentem, hogy fenti címen ebtartás
VAN

NINCS

Tulajdonos neve: ………………………….
Tulajdonos címe:………………………….
Irányítószám:……………………………….
Település:…………………………………
Utca:………………… Házszám:…………
Emelet:………… Ajtó:……………………

1. Eb adatai:
Állat neve: …………………………………
Fajtája: ……………… Ivara: ………………
Színe: ……….. Születési ideje: ……………
Utolsó veszettség elleni védõoltás idõpontja:
…………………………………………….
Oltó állatorvos neve: ………………………

2. Eb adatai:
Állat neve: …………………………………
Fajtája: ……………… Ivara: ………………
Színe: ……….. Születési ideje: ……………
Utolsó veszettség elleni védõoltás idõpontja:
…………………………………………….
Oltó állatorvos neve: ………………………

3. Eb adatai:
Állat neve: …………………………………
Fajtája: ……………… Ivara: ………………
Színe: ……….. Születési ideje: ……………
Utolsó veszettség elleni védõoltás idõpontja:
…………………………………………….
Oltó állatorvos neve: ………………………
Budapest, 2008. ……………………………
……………………………
aláírás
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Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Szociális és
Lakásügyi Bizottsága, Ifjúsági és Sport
Bizottsága és Oktatási és Kulturális Bizottsága 4 millió forint összegû pályázatot hirdet „Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása” címmel.
A pályázat célja: 5 - 18 éves gyermekek, az
önálló keresettel nem rendelkezõ 18 - 25
éves fiatalok nyári táboroztatásának támogatása hazánkban.
Pályázni olyan saját erõbõl szervezett –
legalább 6 napos (5 éj) – tábor programjával lehet, melynek megvalósítása a
résztvevõk aktív cselekvõ tevékenységére épít, növeli a résztvevõk ismereteit,
fejleszti gyakorlati érzéküket és a közösségben végzett munka iránti készségüket.
A támogatás szállás, utazás és a programok költségeinek csökkentésére, továbbá a szociálisan hátrányos helyzetû
gyermekek által befizetett önrész csökkentésére fordítható. Az elbírálás fõ
szempontja a táborok programjának tartalmassága.
A pályázaton nem támogathatók a napköziotthonos táborok, a külföldre szervezett táborok, cserekapcsolatok, osztály- és
tanulmányi kirándulások.
A pályázaton résztvevõk köre:
- XVII. kerületi oktatási, nevelési intézmények;

- a kerületben mûködõ más intézmények,
társadalmi és egyházi szervezetek (csak a
kerületben lakó gyermekek, fiatalok táboroztatására).
A pályázatot kizárólag a hiánytalanul kitöltött „Pályázati ûrlap”-pal lehet benyújtani,
melyet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1173 Budapest, Pesti út
163.) lehet beszerezni, valamint letölthetõ
a Polgármesteri Hivatal internetes honlapjáról (www.rakosmente.hu). A szociálisan
hátrányos helyzetû gyermekek esetén csatolni kell a szülõ (törvényes képviselõ) arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a család
szociális helyzetének Önkormányzat felé
történõ közléséhez hozzájárul.
A hiányzó adatok pótlására utólag nincs
lehetõség!
A pályázat elbírálásánál elõnyt élveznek
azok a pályázatok, ahol a pályázó szervezet
nyilatkozatban vállalja, hogy a támogatás
összegét a szociálisan hátrányos helyzetû
gyerekek után befizetendõ önrész csökkentésére fordítja.
A pályázatokat a Szociális és Lakásügyi Bizottság, az Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság
bírálja el. A nyerteseket a bizottságok levélben értesítik.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a 2007. évben a Szociális és Lakásügyi Bizottság, az Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság által kiírt pályázat keretében nyert

támogatásról a megadott határidõben nem
számolt el.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre Dr.
Varjuné Fekete Ildikó, a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Mûvelõdési és Sport Irodájának vezetõje ad felvilágosítást (telefon:
253-33-76).
A pályázatokat „Gyermek- és ifjúsági táboroztatási pályázat” megjelöléssel 2008.
május 9-ig zárt borítékban, postai bélyegzõvel ellátva postai úton a Polgármesteri
Hivatal Képviselõ-testületi Irodájára (1173
Budapest, Pesti út 165.) vagy személyesen 2008. május 9-én 12 óráig az Ügyfélszolgálati Irodába (1173 Budapest, Pesti
út 163.) kell eljuttatni.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008.
június 15.
Az összeg felhasználásáról a pénz felvételétõl számított 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáján
számlákkal kell elszámolni. Az a pályázó,
aki az elszámolást nem a megadott határidõben és módon nyújtja be, a 2009.
évben nem részesülhet pályázati támogatásban, és a 2008-ben felvett pályázati támogatást köteles egy összegben a
Polgármesteri Hivatal pénztárában
visszafizetni.
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Szociális és Lakásügyi Bizottsága
Ifjúsági és Sport Bizottsága
Oktatási és Kulturális Bizottsága

Kerületi sportegyesületek részére verseny- és tömegsport tevékenység támogatására
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Ifjúsági és
Sport Bizottsága 15.000.000.- Ft öszszegû pályázatot hirdet a XVII. kerületi sportegyesületek részére versenyés tömegsport tevékenység támogatására.
A pályázaton azok a XVII. kerületi székhellyel
vagy telephellyel rendelkezõ bejegyzett
sportegyesületek pályázhatnak, akik verseny- és tömegsport tevékenységgel foglalkoznak.
A pályázatot kizárólag a hiánytalanul kitöltött
„Pályázati Adatlap”-pal és „Kérdõív”-vel lehet benyújtani, melyet Budapest Fõváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati
Irodáján (1173 Budapest, Pesti út 163.) lehet beszerezni, valamint letölthetõ a Polgármesteri Hivatal internetes honlapjáról
(www.rakosmente.hu).
A hiányzó adatok pótlására utólag nincs lehetõség!

A pályázatokat „Sportegyesületek támogatása” megjelöléssel 2008. május 9-ig zárt borítékban, postai bélyegzõvel ellátva, postai
úton a Polgármesteri Hivatal Képviselõ-testületi Irodájára (1173 Budapest, Pesti út
165.) vagy személyesen 2008. május 9-én
12 óráig az Ügyfélszolgálati Irodába kell eljuttatni.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Mûvelõdési és
Sport Iroda Sport Csoportjának ügyintézõje,
B. Nagy Attila ad felvilágosítást a 256-1683as telefonszámon vagy személyesen a 1173
Budapest, Bakancsos u. 3. szám alatt.
Nem részesülhet pályázati támogatásban az
a sportegyesület, amely a 2007. évben az Ifjúsági és Sport Bizottság által kiírt pályázat
keretében nyert támogatásról a megadott
határidõben nem számolt el.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008.
június 30.
A pályázatok elbírálására Budapest Fõváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Ifjúsági és Sport Bizottsága jogosult. A

nyerteseket a bizottság levélben értesíti.
A sportegyesületek 2008. évi támogatására
kiírt pályázat keretében nyert támogatási
összegekkel 2008. december 5-én 12 óráig
az Ifjúsági és Sport Bizottság felé el kell számolni és szakmai beszámolót kell készíteni.
Az elszámolásokat a bizottság kizárólag
pénzügyi ellenõrzés után tárgyalja meg. A
beszámolót és az elszámolást az egyesület
nevére szóló, a pályázati cél megvalósítását
igazoló tételes számlák másolataival, a kifizetések igazolásával és az e célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével személyesen lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Mûvelõdési és Sport Irodájának vezetõjéhez (1173 Budapest, Pesti út
165. II. emelet 214-es szoba).
Az a pályázó, aki a beszámolót és az elszámolást nem a megadott határidõben és módon nyújtja be, a 2009. évben nem részesülhet pályázati támogatásban.
Budapest Fõváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzatának
Ifjúsági és Sport Bizottsága
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Hatékony fellépéssel a tiszta kerületért
Lakossági bejelentésre rekordidõ alatt intézkedett a hivatal · Felderítik a szemetelõk kilétét
 BOZSOKY TAMÁS

azonnali elszállítására.
A cég a következõ naejelentés érkezett pon két szemétszállítóRiz Levente polgár- val, közel húsz dolgomesterhez április 1-jén, zóval vonult ki a helymiszerint óriási sze- színre, s megkezdték a
métkupac áraszt elvi- felgyülemlett szemét
selhetetlen bûzt a Pesti elszállítását.
út 149. és a Fõvárosi
Erejük így is kevésSzociális Otthon kö- nek bizonyult, s mivel
zött.
a polgármester és a
A bejelentés másnap- környezetvédelmi biján terepszemlét köve- zottság elnöke is úgy
tõen kiderült, nem áp- látta, az ügy nem tûr
rilisi tréfáról van szó. A halasztást, bevonták a
helyszínen felmérték a Rákosmente Kft.-t is a
helyzetet, s a követke- munkába, így már dél- Riz Levente polgármester és Rózsahegyi Péter, a környezetvédelmi bizottság elnöke
zõ napon már felkérték utánra felszámolták a Ötvös Judittal, az FKF Zrt. kirendeltségvezetõjével a szemét elszállításánál
az FKF Zrt.-t a szemét szeméthegyet.
Rózsahegyi Péter laRészlet a bejelentésbõl:
punknak elmondta, a
Tisztelt Polgármester Úr, Jegyzõ Úr!
szemetelõk nem maA következõ probléma megoldásában kérem segítségüradnak büntetlenül.
A helyszínen több ket… Már önmagában az is felháborító hogy a Közterücímzett levelet, befi- let Fenntartó Vállalat megfelelõ tárolóeszköz nélkül gyûjzetetlen postai csek- ti közterületre a szemetet, ráadásul közvetlen egy játszóket találtak, ami alap- tér és egészségügyi intézmény mellé, a lakóházaktól is
ján könnyen azonosít- mindössze néhány száz méterre. A látványon kívül a bûz
ható a szemetelõk ki- elviselhetetlen, és jelentõs fertõzésveszélyt is jelent… Kéléte, s így megindul- rem sziveskedjenek a szemétlerakás megszüntetésérõl hahat ellenük a büntetõ- ladéktalanul intézkedni…
Gyors intézkedésükben bizva, köszönettel:
eljárás, komoly pénzTóth László, Pesti út
bírságra számíthatDélutánra megtisztult a terület
nak.

B

Ez mind
a pincében volt

Ezt mind a
padláson
találtam

Ezeket szétrághatom,
mégse szidnak le érte

A színeseket ide,
a fehéreket
a másikba

Na, akkor
szelektáljunk!

Várjuk környezetvédelmet érintõ észrevételeiket, javaslataikat:

kornyezet@rakosmente.hu

Így ni!
Minden a helyén.
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Megújultak a Honvédsírok
 MUNKATÁRSUNKTÓL
z 1848-as forradalom és szabadságharc 160. évfordulójának
méltó megünnepléséhez
kapcsolódott a rákoskeresztúri emlékhely felújítása is, amely a Hivatal
Környezetvédelmi Csoportja és a Rákosmente
Kft. szervezésében történt. Rákosmentén évek
óta tartanak koszorúzást
az 513. utcai Honvédsíroknál, ahol a II. Rákóczi
Ferenc Asztaltársaság a
húszas években egy - az
aradi emlékmûhöz hasonlító – beton obeliszket
állított. Az eredeti emlék-

A

táblának már csak a helye látható.
Egy 1983-ban tartott
fafaragó tábor munkáiból 7 kopjafa, egy szobor
és egy pad került ide. Ez
némileg enyhítette azt a

sivárságot, ami méltatlan
volt mind az itt elesett
huszárok, mind a történelmi esemény emlékéhez.
Rózsahegyi Péter fideszes képviselõ elõter-

jesztése alapján Hazay
Balázsné, a Környezetvédelmi Csoport munkatársa tervezte meg az
emlékhely újjáalakítását,
a költségvetésbõl 3 millió forintot biztosítottak
erre a célra, amely elegendõnek bizonyult, a
felújítást folytatják.
Sövénysor is húzódik
a kerítés mentén vegyes,
kevés gondozással fenntartható fajokból. Az emlékmû elõtt virágzó szalagágyás emlékeztet a
nemzeti színekre. Tóth József rákoscsabai fafaragó
tölgyfapadok készíttetését szervezte meg egy erdélyi mesterrel, Ambrus

Aladárral együttmûködve. Elvégezték a megrepedt obeliszk és a kopjafák állagmegóvását, a
zászlórudak festését. A
kerítéssel párhuzamosan
13 hársfát ültettek az aradi vértanúk emlékezetére, a bazaltkockás járdát
pedig továbbépítették az
utcáig, és a környezõ ligetes területet is megtisztították a Rákosmente
Kft. munkatársai két hulladékgyûjtõ edényt helyeztek ki. A felújítók
szándéka volt, hogy a kihelyezett történelemórákhoz, pihenéshez is
alkalmas körülményeket
teremtsenek.

Rákosmenti képviselõ
brüsszeli klímakonferencián

Tõkés László, Barsiné Pataky Etelka és asszisztense, Rózsahegyi Péter
képviselõ és Mészáros Péter, a Magyar Közlekedési Klub elnöke

 MUNKATÁRSUNKTÓL
z Európai Parlament klímaváltozással foglalkozó
bizottsága március 3-án tartott
konferenciáján Barsiné Pataky
Etelka EP-képviselõ meghívására részt vett Rózsahegyi Péter is.
A téma az Európai Bizottság tavalyi döntése volt: 2020-ra 20%kal kell csökkenteni az üvegházgázok kibocsátását, 20%-ra növelni a megújuló energia arányát és 20%-kal javítani az ener-

A

giahatékonyságot. Rózsahegyi
felszólalásában az igénycsökkentésre hívta fel a figyelmet.
„Legkevésbé a be sem indított
jármû szennyezi a levegõt. Ehhez úgy kell fejlesztenünk a településeket, hogy a városlakókat
a munkahely távolsága ne
kényszerítse hosszú utazásokra.
Szórakozás és szabadidõs lehetõségek terén is a helyi megoldásokat keressük Rákosmentén:
Találj meg mindent lakóhelyeden, amire szükséged lehet.”

Április 22.: a Föld napja
Április 19-én, szombaton Tavaszi Nagytakarítás lesz az önkormányzat
szervezésében a közelgõ Föld napja alkalmából. Takarítanak a Helikopter lakóparknál az erdõ szélén, a Zsigmond utcában és a Merzse felé vezetõ úton.
Találkozás 9 órakor az alábbi helyszíneken: Újmajori u. Katona sír;
Rákoskert sgt. Zsigmond u. keresztezõdés; Összekötõ u. vasúti átjáró.

VÁRJUK ÁRUSOK JELENTKEZÉSÉT!
Fõként népi hagyományokat felelevenítõ és azt ápoló cikkek (faáruk, ruházat, játékok, mézeskalács, hagyományõrzõ ételfajták, különlegességek) kereskedésével foglalkozó árusokat keresünk a majálisra.
Jelentkezés és információ: 256-4626-os telefonszámon, Kosir Ágnesnél
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Jubilált a Gyermekjóléti Központ
Tíz éve segítik, támogatják a kerületi gyerekeket
 MUNKATÁRSUNKTÓL
íz éve kezdte meg
Rákosmentén mûködését a Gyermekjóléti Központ. A Családi
és Társadalmi Rendezvények Házában április 1-jén megtartott
ünnepélyes fórumot
Fohsz Tivadar alpolgármester nyitotta meg,
majd „Gondolatébresztõ” címmel egy gyermekvédelmi
dokumentumfilmet vetítetek le. Ezt követõen a
kerületi jelzõrendszer
mûködésérõl a védõnõi, bölcsõdei, óvodai,
iskolai gyermekvédelmi felelõsök tartottak
beszámolót.
A kerületi Gyermekjóléti Központ vezetõje, Lochman Lászlóné az
intézmény elõzõ évi

T

2008 perc az olimpiáért
 MUNKATÁRSUNKTÓL
z olimpia éve 2008.
A Szabadság Sugárúti Általános Iskola
egyhetes rendezvénysorozatot tart 2008 perc az
olimpiáért címmel április 14-18. között.
Ezen a héten 2008 percet szentelnek a sportra,
s többek közt olyan hiteles, meghatározó személyiségek bemutatására,
mind amilyenek az olimpikonok, vagy az élsportolók.

A

Az iskola meghívását
már elfogadta Balczó
András, Fenyvesi Máté,
Hadfi Dániel, Kállai Ildikó,
Kovács Koko István, Kruj
Iván, Kû Lajos, Magyar
Zoltán és Stefanek Gertrúd. A rendezvény a láng
meggyújtásával kezdõdik, s az ötkarikás játékoknak megfelelõ ceremóniával zárul. Közben
sportversenyek, kiállítások, az olimpikonok élménybeszámolói, s különféle olimpiai tesztek,
kvízjátékok is lesznek.

munkájáról tartott értékelést, majd a programok végén összefoglalta a nap tanulságait. A rövid, kötetlen
beszélgetésekre lehetõséget adó szünet
után Riz Levente köszöntõjével kezdõdött
a jubileumi ünnepség.
Ezután kisfilmen ele-

venítették fel a központ elmúlt tíz évét,
majd egy hatalmas, tûzijátékkal díszített tortát hoztak be, és a gyerekek okleveleket, valamint saját készítésû
ajándékokat adtak át
az együttmûködõ intézmények munkatársainak.

Népzenei verseny a Rákoshegyi Bartók Zeneházban
 KILI TAMÁS
ehér galamb címmel, öt kategóriában
hirdetett országos népzenei versenyt a Rákoshegyi Bartók Zeneház
Közalapítvány 7-8. osztályosok
számára,
amelynek kerületi vetélkedõjét március 17-én
rendezték meg. A versenyt hárman zsûrizték:
Tátray Zsuzsanna néprajztudós, R. Szabó István, a Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény igazgatóhelyettese és az elnök,
Bartal Lajos, a Balassi Bálint gimnázium igazgatóhelyettese.
A versenyzõket Bokor
Jutta, a Magyar Állami
Operaház tagja, a közalapítvány elnöke köszöntötte, a mûsorközlést Cecilia Lloyd operaénekes vállalta.

F

Összesen kilenc produkciót láthattunk, a
kerületi iskolákból érkezõ elõadók szóló
népdaléneklés a capella, népdaléneklés és
mesemondás kategóriában léptek a színpadra.
A népdaléneklés hangszeres kísérettel, illetve
a
népihangszeres
együttes kategóriában
nem indult versenyzõ.
A közép-magyarorszá-

gi fordulón való eredményes szereplés érdekében Bokor Jutta adott
útravalót a résztvevõknek, akik egyébként kivétel nélkül ott lehetnek a következõ megmérettetésen.
Szinte
minden elõadónál általános hibaként említette, hogy a gyerekek
skandálnak, legyen szó
éneklésrõl, vagy prózáról, pedig fontos köve-

telmény a váltakozó ritmus, és sokkal jobban
oda kell figyelni a
hangsúlyozásra. A jó
hangi adottságokkal
rendelkezõk erõsen leronthatják szereplésük
értékét, ha nem figyelnek az apróságokra:
testtartásra, szünetekre,
levegõvételre. Ha viszont egy kevésbé jó
hangú versenyzõnek
van egyénisége, az már

fél siker, mert az elõadás módja 60 százalékos javulást hozhat egy
produkcióban. Összességében tehetséges gyerekek szerepeltek a kerületi versenyen –
mondta Bokor Jutta.
Hasonlóan vélekedett
Bartal Lajos, a zsûri elnöke is: nem profi énekesekrõl van szó, tehát
voltak hibák, de az elõadások Bartók szellemiségét és a népdal szeretetét tükrözték. A mesemondó fiú szépen képviselte ezt a mûfajt, és
az énekesek között is
volt egy-két igazán autentikus bemutató.
A közép-magyaroroszági forduló mintegy
ötven résztvevõvel április 18-án, a döntõ pedig
május 15-én és 16-án
lesz, mindkét alkalommal a Rákoshegyi Bartók Zeneházban.
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Angol pedagógusok jártak nálunk
A vendégek számára újszerû volt, hogy milyen intenzitással dolgoznak az órákon a gyerekek
 KILI TAMÁS
z Angol Intézet
szervezésében a
London melletti Hertfordshire megyébõl érkeztek pedagógusok kerületünkbe április 1-jén.
Látogatásuk célja, hogy a
matematikaoktatás
módszertanát tanulmányozzák az óvodák
nagycsoportjaiban és az
általános iskolákban. A
vendégek
Dombóvári
Csaba alpolgármester kíséretében délelõtt a Bóbita óvodában, délután a
Gregor József Általános
Iskolában tettek látogatást. Az óvodában
Belláné Markó Katalin
óvodavezetõ, az iskolában pedig Bella Tibor
igazgató fogadta a brit
pedagógusokat.

A

A Bóbita óvodában
Szeverényi Andrásné tartott bemutató matematikai foglalkozást a tízfõs
csoportnak. Az egyórás
bemutató órán a halmazokkal foglalkoztak a
gyerekek. A vendégek
mindenre kíváncsiak
voltak, de elcsodálkoztak, amikor megtudták,
hogy Magyarországon
az óvodások lényegében
reggeltõl estig az intézményben vannak, egész
nap foglalkoznak velük.
Angliában csak a 3-4
éves gyerekek járnak
óvodába, de nincs egész
napos óvodai elhelyezés,
csak félnapos. Az 5-6
évesek már iskolába járnak, de tantermeik inkább az óvodai csoportszobákhoz hasonlatosak.
A Gregor József Álta-

lános Iskolában Benczéné
Broda Katalin matematikaóráján és Szeifner Judit
drámaelemekkel megtûzdelt irodalomóráján
vettek részt a vendégek,
akik az órákat követõ tapasztalatcserén elmondták: számukra újszerû
volt, hogy egy-egy órán

„Velencei gondola”-tok

ilyen intenzitással, és
ennyi feladatot képesek
a gyerekek megoldani.
Szó esett arról is, hogy
õk ebben a korosztályban hol tartanak az
anyaggal, milyen a követelményrendszer,
és
hogy kérik számon a diákoktól a tanultakat. Ál-

Kis matematikusaink sikerei
 KATONA CSABA
ezajlottak az általános iskolások részére kiírt Zrínyi Ilona Matematika Verseny és a középiskolások számára szervezett Gordiusz
Matematika Tesztverseny területi fordulói.
A kerületi diákok most is
jól szerepeltek a versenyeken. A Zrínyi verseny terüle-

L

Breitkopfné Losovi Bea, Dunai Mónika és Dely Csaba

 KILI TAMÁS
március 16–28. között
megrendezett Bartók Béla
Zenei Napok keretében „Velencei gondola”-tok címmel nyílt
kiállítás a Bartók Béla Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményben március 16-án. A megnyitón részt vett Breitkopfné Losovi
Bea, a kiállító növendékek tanára, Dombóvári Csaba alpolgármester, a rendezvénysorozat fõvédnöke és Dely Csaba, az intézmény igazgatója, beszédet mondott Dunai Mónika oktatási és

A

kulturális tanácsnok. A képzõmûvészeti tanszak 35 növendéke ötnapos tanulmányúton vett
részt Velencében tavaly szeptemberben. A kiállított akvarellek, festmények, grafikák, tollés tusrajzok részben az õ alkotásaik, részben a tanszak mintegy
90 növendékének mûvei. A
megnyitó elõtti vetítésen azokat
a fotókat láthattuk, amelyeket a
gyerekek készítettek a gondolák
és szerelmesek városában. A kiállított alkotások fõ témája a tengerre épült város különös hangulata.

talánosságban az angol
iskolákban ez a korosztály kicsivel talán kevesebbet tud. Lenyûgözte
õket a gyerekek terhelhetõsége, hogy milyen
biztosan tisztában vannak a matematika fogalmakkal, a mûveletek fogalmával.

ti eredményhirdetésén 18 diákot jutalmaztak kerületünkbõl. Az ötödik és hatodik évfolyamon 2-2 tanulónk hozta
el az aranyérmet: Polgár Péter
és Rátky Márton a Balassiból,
Németh Ilona és Németh Gergely a Gregor József Általános Iskolából.
A Gordiusz Matematikaversenyen négy balassis diák
kapott elismerést.
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Méltó megemlékezés Bartók Béla születésnapján
Hegedûs Endre világhírû zongorista adott feledhetetlen koncertet
 HORVÁTH TIBOR

törvényszerûen romlásba
hajszolja magát. Bartók
felismerte, hogy a legfontosabb kérdésekre a
csend adja meg a választ.”
A koszorúzást követõen Hegedûs Endre, a
nemzetközi és a hazai
hangversenyélet ismert
szólistája adott feledhetetlen színvonalú zongoraestet, amelyen Bartók Allegro barbaro és
Este a székelyeknél
zongoradarabjait, valamint Liszt-szerzeményeket (A forrásnál, I.
Mefisztó-keringõ, Szerelmi álmok No. 3.) és
Wagner
Tannhäuser
operájának Liszt-átiratait szólaltatta meg.
Bartók Szvit Op. 14 címû mûve is kihagyha-

XX. század egyik
legnagyobb zeneszerzõjére emlékeztek az
egybegyûltek március 25én a Bartók zeneházban.
Bartók Béla ezen a napon
látta meg a napvilágot
1881-ben. Az ünnepséget
megnyitó Riz Levente polgármester arra kereste a
választ, hogy egy tehetséges és elhivatott mûvész
miért választotta a koncerttermek dicsfénye helyett a visszavonultságot
és a csendet? A polgármester úgy vélte, Bartók a
csendet és a békét kereste
és lelte meg Rákoshegyen: „Nem egyszerûen
a háború elõl menekült,
hanem abból a világból
akart kiszakadni, amely

A

tatlan volt, hiszen 1916ban Rákoshegyen komponálta a darabot.
Hegedûs Endre jelenleg a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Budapesti Tanárképzõ Intézetének zongoraprofeszszora. Szólistaként és kamaramûvészként rendszeresen hangversenyezik itthon és külföldön,
eddigi fellépéseinek száma meghaladja a 2300at. Nagy sikerrel vendégszerepelt
Európa
számos
országában,
Ausztráliában, Japánban, Dél-Koreában, Kanadában és az USA-ban.
A mûvész több nyelven
beszél: angolul, németül,
olaszul és japánul tanítja
növendékeit külföldön
és itthon egyaránt.

Árny alatt: Interaktív Doór Ferenc képei az ERH-ban
kalandozás a sötétben A 90 éves mûvész fõ kifejezési elemei a szín és a fény
 KILI TAMÁS

napokon: 8.15, 10.15,
12.45, 14.45 órakor,
szombaton 9.00, 11.00,
13.00, 15.00 órakor.
A tárlatot fõleg a kerület általános és középiskolás tanulóinak ajánlják.
Gyermekek esetében az
önkormányzat átvállalja
a belépõdíjak árát.

ombóvári Csaba alpolgármester sajtótájékoztatón jelentette be,
hogy az önkormányzat
szervezésében „Árny
alatt” – Interaktív kalandozás a sötétben címmel
rendhagyó kiállítás nyílik a Gregor József Általános Iskola használaton
kívüli, VIII. utcai épületében (Ferihegyi út sarok)
április 15-én.
A tárlat a közvetlen élményszerzés révén lehetõséget biztosít, hogy a
látó ember megtapasztalja azt a helyzetet, amelyet
a vakok nap mint nap átélnek. A látogatókat teljes sötétben különféle
élethelyzetek elé állítják,
amelyek során személyesen átélhetik a vak embeDombóvári Csaba alpolgárrek érzéseit.
A kiállítás csoportjai- mester kipróbálta az egyik
nak indulása hétköz- kiállított játékot

D

 SZAKÁCS ZSUZSA
z Erdõs Renée Ház
és a Vigyázó Ferenc
Mûvelõdési Társaság
március 29-én látta vendégül a 90. születésnapját
ünneplõ Doór Ferenc festõmûvészt, valamint a
megjelenteket. A mester
olajfestményei, grafikái
és akvarelljei díszítik április 20-ig a ház kiállítótermeit.
Doór Ferenc munkásságát Feledy Balázs mûvészeti író elismerõ szavakkal méltatta, majd a család nevében Trócsányi
László
alkotmánybíró
mondta el köszöntõjét.
Szõnyi István növendékeként 1948-ban végzett
a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolán. Erõs hatással volt mûveire a
nagybányai festészet adta gazdag ismeretanyag,
de függetlenségét a mai

A

napig megõrizte. 1959ben volt elsõ önálló tárlata.
A most kiállított olaj- és
vízfestményein – A víz
öröme, A mély útnál, Akt
szõlõvel, Öregek, Csendélet hegedûvel, Napkelte
– a természet és az emberi alakok gazdag színvilágát, a kiegyensúlyozott
kompozíciót csodálhatjuk. Doór Ferenc a modern festészet törekvéseit

összegzi képein, amelynek fõ kifejezési elemei a
szín és a fény, ezek különös intenzitása, filozófiája. Akvarelljei, grafikái
varázslatosan telítettek,
és látható, hogy erõsen
hat rá a hely szelleme,
mint a Mártély, Rákospart Rákosligetnél, Pécel,
Halastó-Isaszeg címû alkotásain. Rézkarcai sajátos költõiséget és álomszerûséget hordoznak.
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Vajdasági kulturális
delegáció Rákoshegyen

Lélektõl lélekig
Csekovszky–Kocsis-kiállítás Pécsett
 MUNKATÁRSUNKTÓL
écsett, a Mûvészetek
és Irodalom Házában március 10-én Lélektõl-lélekig címmel nyílt
kiállítás, amely Csekovszky Árpád (1931–1997)
keramikusmûvész és Kocsis László (1891–1973)
költõ munkásságát, kettõjük szoros kapcsolatát
mutatta be mûveiken keresztül.
Csekovszky Árpád
szorosan kötõdött nagybátyjához, Kocsis László
kanonokhoz, a pécsi székesegyház plébánosához. Szellemi atyjának tekintette õt, sok idõt töltött
nála, könyvtárában ismerkedett az irodalommal, a mûvészetekkel, ott
szerette meg a költészetet, ami megtartó erõvé
vált számára.
Mûveiben, elsõsorban
festészetében, visszatérõ
motívum a pécsi Dóm, az
elõtte fekvõ tér, a Püs-

P

 KILI TAMÁS
z
Országgyûlés
kulturális bizottsága meghívására Bús Ottó,
a Vajdasági Magyar Szövetség tagja, parlamenti
képviselõ vezetésével tízfõs vajdasági küldöttség
érkezett hazánkba, akik
április 1-jén ellátogattak
Rákosmentére is. Helyi
programjukat
Alexa
György országgyûlési
képviselõ szervezte, az
önkormányzatot Dombóvári Csaba alpolgármester

A

19

D I P L O M Á C I A – K U LT Ú R A

képviselte. A delegáció
meglátogatta a Rákoshegyi Bartók Zeneházat,
ahol Bokor Jutta operaénekes, az intézményt
mûködtetõ alapítvány elnöke mutatta be a nem
régen felújított házat, és
mesélt a világhírû zenemûvész itt töltött éveirõl.
Az Erdõs Renée Házban
Ádám Ferenc igazgató
várta a vendégeket, akik
nagy érdeklõdéssel nézték végig az állandó néprajzi, valamint az idõszakos kiállításokat.

pökpalota, a Káptalani
Levéltár épülete, amelyben a hivatali lakás volt,
az azt körülölelõ házak és
a pécsi szûk utcák. Csekovszky számos alkotásában megelevenednek a
versek.
Kocsis László, mint
költõ 1909-tõl 1942-ig
publikált. Több verseskötete jelent meg. Ezt követõen még néhány évig írt,
de versei nagy része már
kiadatlan maradt, majd a
politikai helyzet változá-

sával felhagyott a költészettel. A kiállítás-megnyitón Bíró László püspök, a Központi Szeminárium rektora, Tüskés
Tibor irodalmár-szerkesztõ, valamint Dombóvári
Csaba, a XVII. kerület alpolgármestere mondott
beszédet. A tárlatot,
amelynek létrejöttét kerületünk önkormányzata, valamint a Csekovszky Alapítvány támogatta, Csenkey Éva mûvészettörténész rendezte.

Lengyel küldöttség a Csekovszky Mûvelõdési Házban

 MUNKATÁRSUNKTÓL
Magyar-Lengyel
Baráti Kör március
28-án este látta vendégül az önkormányzat
meghívására kerüle-

A

tünkbe látogató lengyelországi Krosno-i Járás
delegációját. A Rákosmente leendõ testvértelepülésének küldöttségét vezetõ Jan Juszczak
járási elöljáró megha-

tódva köszöntötte hazánkban élõ honfitársait. A jó hangulatú este
csúcspontját a lengyel
néptáncegyüttes és az
õket kísérõ zenekar folklórmûsora jelentette. Az

együttlét közös vacsorával zárult, ahol a baráti
kör által fõzött bográcsgulyás került a terítékre.
A delegáció látogatása
véletlenül egybeesett II.
János Pál pápa szobrá-

nak felavatásával, így a
vendégek azon is részt
tudtak venni, majd a delegációval érkezõ tánccsoport a Rákoshegyi
Közösségi Házban rögtönzött egy bemutatót.
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János-passió a Szent Pál-templomban
A Bartók zeneház és a Gózon közös produkciója
 SZAKÁCS ZSUZSA
árcius 30-án folytatódott az az ünnepségsorozat, amely
elõzõ nap délelõtt kezdõdött Rákoshegyen, a
Szent István téren, ahol
Erdõ Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek felavatta Babusa János alkotását, II. János Pál pápa embernagyságú szobrát.

M

A szoboravatás másnapján a Rákoshegyi
Bartók Zeneház és a
Gózon Gyula Kamaraszínház közös produkciójaként a madárdombi
Szent Pál katolikus
templomban hallhattuk
Johann Sebastian Bach János-passióját, amely az
evangélium alapján állítja elénk Krisztus szenvedéstörténetét és halálát.
A barokk passiók legna-

gyobb mûremekei közé
tartozik Bach alkotása, a
János-passió, amelynek
bemutatója Lipcsében,
1724 nagypéntekén volt.
A passió mindörökre a
szenvedõ és harcos ember eszményének emlékmûve.
A koncertet a Lutheránia Énekkar, valamint a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok közös elõadásában hallhattuk, szólót énekelt Berczelly István, Kertesi Ingrid, Bokor Jutta, Marosvári
Péter és Tóth János Kamp
Salamon vezényletével. A
rendezvény fõvédnöke
Riz Levente polgármester
volt, az elõadást Snell
György plébános, Alexa
György országgyûlési
képviselõ, valamint Barna Andor, Bényi Zsolt, Fejér Gyula, Nagy Anikó és
Piláth Károly képviselõ támogatták.

15 éves születésnapját
ünnepelte a Jazzpresso
 HORVÁTH TIBOR
dzsessz népszerûsítése, az ütõhangszeres kultúra megismertetése és fejlesztése
érdekében végzett tevékenység tette országosan
és nemzetközileg is elismertté a Dózsa Mûvelõdési Házat. A Jazzpresso
szülõatyja és házigazdája, Martonosi György a neves zenészek mellett lehetõséget biztosít a fiatal
tehetségeknek is. Az elmúlt tizenöt évben több
mint 1200 mûvész lépett
fel a dzsesszklubban, a
teljes magyar zenészkör
számtalan külföldi sztárral egyetemben.
A március 30-i koncerten az autentikus zene és
a fúziós dzsessz egyéni
ötvözetét játszó Kalengo
zenekar lépett fel. A mûsor nevének Ethnic
Groove szójátéka ennek

A

Martonosi György

az etno zenei és ritmusvilágnak a mai hangzásban való megjelenésére
utal, ami a megszólalás
sajátos atmoszféráját adja. A zenekar a nevét egy
kelet-afrikai „beszélõ”
dobról kapta. Az õsi
kalengo dobbal, különleges akusztikájának beszédszerû hangja miatt,
üzeneteket tudtak továbbítani.

Laborcz Ferenc Munkácsy-díjas szobrászmûvész 100 éve
1908. április 14-én született. Ifjúságát a Wekerletelepen élte. Ott járt elemibe, polgáriba, onnan
járt faszobrászatot tanulni. Majd az Iparrajz iskola, Iparmûvészeti Fõiskola és Képzõmûvészeti
Akadémia volt a tanulmányok sora. 1942-ben 8
hónapot ösztöndíjasként
Rómában töltött.
Alkotó évei Rákoshegyhez kötõdnek, itt élt
1943-tól a haláláig,1971ig. A háború alatt is mintázott, életnagyságú Humusz szobrán dolgozott.
Közben
feleségével,
édesanyámmal a Rákoshegyi Kaszinó udvarán
összegyûjtött,
õrzött
munkaszolgálatos foglyoknak ételt fõztek, és
folyamatosan szervezték
a menekülésüket. Aktív
gondolkodó ember volt,

fegyelmezett rendben
építette mûvészeti világát. Rögtön a háború befejezése után, 1945-ben
már kiállítást rendezett
Rákoshegyen, az akkor
üresen álló villában (Bél
Mátyás u 40.). Hitt a jobb
világ beköszöntében. Fiatal volt, lelkes, óvta az
értékeket. Próbálta megmenteni a Vigyázó Mauzóleumot. Szívesen részt
vállalt a közösségért,
emlékszem egyszer szakadt kabátban jött haza,
kutyák támadták meg,
amikor este élelmiszerjegyet vitt a rászorulóknak.
Czimra Gyula festõmûvész személyében igaz
barátra lelt, õ akkoriban
jött meg Párizsból.
Mindketten benne voltak a XX. század élõ mûvészeti vérkeringésében.

A mûvészetrõl beszélgettek, közös álláspontjuk volt a lényeglátó
kompozícióról, az egyszerûsítésrõl.
Apám tanított Pesten,
a Dési Húber Esti Iskolában szobrászatot, 1949tõl haláláig. A plasztiká-

val foglalkozó, szabadgondolkodású, felnövõ
generáció az õ útmutatásaival indult. Nagyon
szeretett a tanítványai
között lenni.
Apámnak szent volt a
napi beosztása: hatkor
kelés, torna, reggeli, séta,

8-12-ig alkotás a mûteremben, délután szakmai tevékenység. 17-20ig a Désiben tanított.
Eszerint élt 30 éven keresztül. Vallom, a szabadság a fegyelemmel
kezdõdik.
A kis bronzszobrai eszenciái voltak a nagy
mûveknek. Ha megbízást kapott ezek közül
választott. 1971-ben autóbalesetben hunyt el.
Pályáján a költõi realizmustól eljutott a szabad
formavilágig, példa rá a
„Plasztikus fal”. Felesége 1998-ban hunyt el. Õ
volt a család támasza és
fenntartója, nélküle az
életmû nem jött volna
létre. A monográfiát évekig gyûjtötte, végül halála után Flóra és férje adta
ki.
Laborcz Monika
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„A legnagyobb inspiráció számomra Ingmar Bergman”
Interjú Berzsenyi Bellaagh Ádám rendezõvel
Március 8-án volt a premierje a Gózon Gyula
Színházban Lars Norén Éjszaka a nappal anyja
címû drámájának, amelynek a rendezõje Berzsenyi Bellaagh Ádám, a Drama Center London
színházi fõiskola diploma elõtt álló hallgatója.
A Svédországban született fiatal alkotóval a
vizsgarendezésérõl beszélgettünk.

 HORVÁTH TIBOR
iért erre a kõkemény
darabra esett a választása?
Régóta foglalkoztam
ezzel a darabbal, a középiskolában már játszottunk belõle részleteket. Hamar megfogott a
mû, mert a témája közel
áll hozzám. Egy nyári
napon Dóczy Péter színész barátomnak meséltem a rendezési szándékomról, õ egybõl kötélnek állt, mert ismerte
már a darabot Csiszár Imre miskolci rendezésében.
– David, a kisebbik fiú
szerepe igencsak fajsúlyos.
Nem lehetett könnyû rátalálni a megfelelõ személyre.
– Az õ szerepe meglehetõsen nehéz és komplex. Erre kifejezetten karaktert kerestem. Azon

M
–

dolgoztam, hogy az õ látásmódján keresztül jelenítsem meg a történetet.
Olyan szereplõt kerestem, akiben megvan
még az ártatlanság, a
gyermetegség. Koloszár
Andrást a Katonában láttam elõször évekkel ezelõtt, azonnal éreztem,
rá illik a legjobban ez a
karakter. A színház alapvetõen a színészekrõl
szól, hiába jó a rendezõi
koncepcióm, ez még
nem mûködteti a színházat. A karaktert megformáló színészben a valódiságot keresem. Ha ezt
ki tudom hozni a színészeimbõl, akkor tudunk
hatni a nézõkre.
– Ez sikerült a Gózonban.
– Bízom benne, hogy
így van.
– Nem kell egy 22 éves
rendezõnek lelkileg kora-

vénnek lennie ahhoz, hogy
egy ilyen sötét tónusú,
északi drámát válasszon a
vizsgarendezéséhez?
– A rendezõ a saját tapasztalataiból indul ki,
illetve abból, amit másoktól látott és hallott.
Az már az empátián múlik, hogy mennyire vagyunk képesek beleélni
magunkat más helyzetébe. Jó pár barátom élt át
hasonló családi krízist,
amelyet az alkoholizmus
idézett elõ. Korábban
annyi impulzus ért,
hogy úgy éreztem, hitelesen megrendezhetem a
darabot.

– Norént Strindberg,
Bergman és Beckett súlyos
egyvelegeként is aposztrofálják. Találkozott a szerzõvel?
– Norén zárkózott ember, nem könnyû vele
találkozni. Írtam neki a
bemutatóról. Örült neki.
– A díszlet hûen tükrözte
azt az enyészetet, amely az
egész mûvet körülöleli.
Bergmani szeretetnélküliség és hidegség fojtó aurájában élnek a szereplõk. Milyen hatással volt önre a
rendezõzseni?
– Ingmar Bergman
színházi emberként és
rendezõként is a legnagyobb inspiráció számomra. A svéd színházban ma is eleven a szelleme. A legnagyobb hatást
a bergmani stílus tette
rám. Az érzelmi sivatagban bolyongó emberek
ábrázolásában utánozhatatlan volt. Szereplõi
képtelenek az érzelmeiken úrrá lenni: vagy elnyomják õket és ridegek
maradnak, vagy kitör
belõlük egyszerre minden, s ilyenkor iszonyatos dolgokra képesek.

– A szeretet éltetõ közege
fogyott el Martin családjában is…
– Valamelyest még jelen van, de csak deformálódott formában. Nagyon mélyre temették a
szeretetet, és tabuként
kezelik, ezért nem tudnak vele bánni. Féltve õrzik az érzelmeiket, ezáltal viszont hideggé válnak. David karakterében
a keresést akartam kihangsúlyozni. Nem találja a helyét a családjában, ennek a része nemi
identitászavara is. Alkoholista apja nem szolgálhat számára hiteles férfi
modellként.
– Szerencsés a helyzete
egy olyan pályakezdõ rendezõnek, aki három ország
színházi életét kísérheti figyelemmel. Mit rendez
meg legközelebb?
– Sokat merítek abból,
hogy a magyar és a svéd
kultúrán nevelkedtem.
Igyekszem a két kultúra
találkozási pontjait megtalálni és bemutatni. A
jövõ évadban Strindberg
Haláltáncát szeretném
színpadra állítani.

Tavaszköszöntõ a Felvidékrõl
 SZAKÁCS ZSUZSA
acsmenyík József festõmûvész Útjaim címû
kiállítása nyílt meg a Dózsa Mûvelõdési Házban
április elsején. Ez a nap a
népi hagyomány szerint
– bolondjáratás, április
bolondja – az ókori tavaszkezdõ-tavaszköszöntõ tréfás örömünnepekre vezethetõ vissza.
Jacsmenyík József tárlatát is tekinthetjük egyfajta tavaszköszöntõnek. A
füleki festõmûvész képeivel elkalauzol bennünket a mai Felvidékre, közelebbrõl az egykori

J

Nógrád megyei végvárhoz, Fülekre és környékére; de láthatunk néhány nyári élményképet
is Korfu szigetérõl vagy
az észak-itáliai vidékrõl.
Jacsmenyík József Füleken született, ma is ott
él és alkot. Tanulóéveit
Kassán töltötte, ahol Feld
Lajos grafikusmûvésztõl
a precíz rajzot és ábrázolást, Jakoby Gyulától az indulatos, lendületes, színes kifejezésmódot, Lõffler Béla mûhelyében a
gondos restaurálási technikákat sajátította el. Miután visszatért Fülekre,
munkásságának közép-

pontjába a táj és a természet került. Ezek a képek
hûen örökítik meg az
ember által még el nem
pusztított természetet, a
hangulatos városrésze-

ket, a szûk utcácskák,
házfalak egyenesei színes esetvonásokban oldódnak fel. A környezetével összhangban élõ alkotómûvész kifejezõ hit-

vallását láthatjuk ezeken
a képeken.
Az Útjaim címet viselõ
tárlat nemcsak térbeli
utakra invitál (Füleki vár,
a Virti Pyber-család kastélya, Kassa, Esztergom,
Rimini, Korfu pillanatképei), hanem idõben is
utazunk gyermekkori
emlékek és hangulatok
révén.
Az alkotások a mûvész személyiségével, az
általa megélt, látott, magába szívott látványélménnyel szoros kapcsolatban léteznek és elevenednek meg a szemünk
elõtt.
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Dózsa Mûvelõdési Ház
(Pesti út 113., tel.: 256-4626,
www.dozsamuvelodesihaz.hu)
Április 13. 20.00 „A nemzetközi zenei élet
magyar reprezentánsai” sorozat a Jazzpreszszó színpadán. Fellép az Equinox Quartet. Márkus Tibor - zongora, Zana
Zoltán - szaxofon, Csuhaj Barna Tibor - bõgõ, Jeszenszky György - dob.
Belépõ 800 Ft.
Április 13. 16.00 Öninterjú - Maksa Zoltán bemutatja… Nyilvános mûsorfelvétel. A pályára lépésének 25. évfordulóját ünneplõ humorista
visszatekintése eddigi életmûvére, rengeteg sztorival, háttéranyaggal,
személyes adalékokkal megtûzdelve. Belépõ 800 Ft.
Április 20. 19.00 Tombol az erény - vígjáték két részben, a Turay Ida
Színház elõadása. Írta: Jean Letraz, fordította: Szenes Iván, átdolgozta:
Cseke Péter. Belépõ 1800 Ft.
Április 21. A Laborcz Ferenc Általános Iskola tanulóinak rajzkiállítása a
Ballonyi galériában. A tárlat május 5-ig tekinthetõ meg.

Rákoshegyi Közösségi Ház
(Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. Tel/fax:
258-3394)
Április 19. a költészet napja tiszteletére válogatás hangzik el a RIM tagjainak munkáiból.
Házigazda: T. Ágoston László. Közremûködik: Kántor Judit színésznõ, Rudas Attila színmûvész, valamint Jutasi
Miklós és Murányi László, a Bartók Béla Zeneiskola mûvésztanárai.
Április 26. Ballonyi László és Ballonyi Pál Margit „A gyümölcsfák elballagnak” címû könyvének bemutató estje a Baptista Imaházban
(Podmaniczky Zs. u. 6.). A könyvet bemutatja Rõthler István. Közremûködik: Kántor Judit színésznõ, Bácsatyai Gergõ színmûvész, valamint
Jutasi Miklós és Murányi László, a Bartók Béla Zeneiskola mûvésztanárai. Az irodalmi est után a Rákoshegyi Közösségi Házban a szerzõk festményeibõl nyílik kiállítás.

Rákoscsabai Közösségi Ház
(Péceli út 222. Tel.: 256-9526)
www.rakoscsaba.hu
Április 11. 14.00 A Bohém Asztaltársaság és
a RIM alkotóinak mûveibõl versmondó verseny.
Április 11. 18.00 Hozz egy verset! a költészet napja alkalmából. Hívnak mindenkit, keressen egy verset és hozza el! Találkozó a Fuschkastélynál.
Április 12. 20-02 óráig Táncest a FER együttessel. Karaoke Kalmár Éva
elõadómûvésszel. Belépõ 2300 Ft/fõ vacsora nélkül.
Április 13. Táncház. Gyimesi és moldvai táncok tanítása. Gyerekeknek
17-18.30, felnõtteknek 19-22 óráig.
Április 15. 10 és 14 órától Jegesmaci barátai - zenés bábjáték a Fabula bábszínház elõadása. Bérlet ára: 900 Ft. Jegyár: 500 Ft.
Április 18. 19.00 Az élet sója. Vendégek: Dunai Mónika tanácsnok,
Karsai Gizella pantomimmûvész, Kerekes Judit képzõmûvész, Szegedi
Tivadar, a Rákoshegyi Baptista Gyülekezet lelkipásztora. Házigazda:
Szentesi Zoltán. Belépõdíj: 700 Ft.
Április 19. 9.00 Térrendezés. A Csabaiak Csabáért és a Rákoscsabáért
Egyesület szervezésében térrendezési munkára várnak mindenkit. Gyülekezés a Csigaháznál. Helyszínek: Rákoscsaba volt piactér (Real ABC
mellett), Jókai Általános Iskolánál lévõ játszótér. Szerszámot - ha - tud
kérjük hozzon magával!
Április 20. 17-21 óráig Vasárnap esti Copacabana party. Salsatanítás
kezdõknek 17 órától. Tánctanárok: Orosz József diplomás táncpedagógus, Szüllõ Éva versenytáncos.
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Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Ház
(Hõsök tere 9. Tel.: 256-0267)
www.csekohaz.hu
Április 12. 16.00 a költészet napja tiszteletére
Palya Bea: Álom, álom, kitalálom címû koncertje gyermekeknek. Közremûködnek: Bolya Mátyás kobzán és citerán és
Szokolay Dongó Balázs fúvós hangszereken. Belépõdíj: elõvételben: 1000 Ft,
családi jegy (4 fõre) 3200 Ft, a helyszínen: 1300 Ft.
Április 12. 20-01 óráig Rock-blues Klub. Fellép a Tengs Lengs. Belépõ 800 Ft.

Rákoshegyi Bartók Zeneház
(Hunyadi utca 50. Tel.: 257-1828)
www.bartokzenehaz.hu
Április 12. 19.00 A 10 éves Trio Lignum jubileumi koncertje. Belépõjegy: 1000 Ft.
Április 14. 15.00 Kicsiknek és Nagyiknak. Kacsoh Pongrác: János vitéz. Belépõjegy: gyerekeknek 600 Ft, felnõtteknek 800 Ft.
Április 16. 15.00 Kicsiknek és Nagyiknak. G. Donizetti: Szerelmi bájital,
a vígopera részletei jelmezben. Belépõjegy: gyerekeknek 600 Ft, felnõtteknek 800 Ft.
Április 18. 12.00 „Fehér Galamb” - Népzenei verseny, régió forduló.
Április 21. 15.00 Kicsiknek és Nagyiknak. Áprilisi bolondságok. Tátrai Zsuzsanna, a Néprajzi Intézet Tudományos fõmunkatársának elõadása kisiskolásoknak - kivetítéssel, játékkal és közös énekléssel.
Népdaltanítás: Bokor Jutta. Belépõjegy: gyerekeknek 600 Ft, felnõtteknek 800 Ft.

Rákoskerti Mûvelõdési Ház
(Rákoskert sugárút 66. Tel.: 257-4498)
www.kertiklub.hu
Április 12. 20-02 óráig: Tavaszköszöntõ-bál,
zenél a Kristály Duó.
Április 19. 19.00: Szakonyi Károly Adáshiba az Ascher Oszkár Színház elõdása – Zártkörû premier!
Április 20. 18.00: A „Rákoskert 75 éves” évforduló jegyében emlékérem
átadása, ünnepi mûsorral a Rákoskerti Polgári Kör szervezésében.
Április 27. 14.30-22.30-ig: Majális a Vida-dombon. Program: 14.30:
Csepregi Éva, 15.00: Fröhlicher Kreis gyermek mûvészeti tánccsoport,
Mikusik Márk – ének (Újlak Utcai Általános Iskola), 15.30: Keresztúri Szlovák Asszonykórus és Tánccsoport, 16.00: Mátyás - mesék gyerekeknek a
Reneszánsz éve jegyében - Elõadó: Aranyszamár Színház, 17.00:
Cassandra Táncstúdió, 17.00: Európa Bohócválogatott - Elõadó: Magyar
Mesezenekar, 18.30: Kovácsovics Fruzsina, 19.45: Cozombolis, 20.45:
Anita, 21.30: Váradi Roma Cafe. Díjtalan arcfestés gyerekeknek, hennafestés mindenkinek, tréfás, játékos vetélkedõk kicsiknek és nagyoknak nyereményekkel! Mini vidámpark.

Gózon Gyula Kamaraszínház
(XV. utca 23. Tel.: 253-0380)
www.gozon.hu
Április 13. 17.00 Éjszaka a nappal anyja. Tolnay
Klári bérlet, jegyek válthatók.
Április 19. 14.30 A szabin nõk elrablása. Bérletszünet, jegyek válthatók.
Április 20. 11.00 Mekk mester menyegzõje. Bérletszünet, jegyek válthatók.
Április 22. 10.00 és 14.00 Hamupipõke. Bérletszünet, jegyek válthatók.
Április 24. 19.00 Éjszaka a nappal anyja. Domján Edit bérlet, jegyek válthatók.
Új jegyiroda nyílt a Ferihegyi út 26. szám alatt! Nyitva tartás: H-P: 13-18.
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Nyitott lovardák 2008
 MUNKATÁRSUNKTÓL
prilis közepétõl két hónapon át az ország 60 lovardájában biztosítanak ingyenes
lovaglási lehetõséget. A rendezvénysorozat lényege, hogy
a résztvevõ lovardák elõre
meghirdetett idõpontokban,
elõzetes bejelentkezés után, ingyenes lovaglási lehetõséget
biztosítanak, illetve adottságaiknak megfelelõen egyéb lovas
és szabadidõs programokat
szerveznek az odalátogatók
számára.
A létesítményekben nem
csupán lóra, vagy fogatra ültetik a vendégeket, hanem bemutatják az istállókat, lovakat,
ismertetik a biztonságos lovaglás szabályait is. A program
célja, hogy a lehetõ legtöbben
megismerjék a lovakat, illetve
a lovaglás szépségeit.
A nyílt napok helyszínei és
idõpontjai megtekinthetõk a
lovasok.hu/nyitottlovardak ol-

Á

 MUNKATÁRSUNKTÓL
z önkormányzat Sport
Csoportja a Zrínyi Miklós Általános Iskolában rendezett márius 15-én asztalitenisz-versenyt három kategóriában, amelyre összesen 25en jelentkeztek. A nevezettek

Felhívás!
Rákosmente Önkormányzatának
Sporttelepén (Bakancsos u 3.)
salakos teniszpálya és salakos
futsalpálya bérelhetõ. Teniszpálya délelõtt 1300.-Ft/óra, délután
és hét végén 1500.-Ft/óra.
Futsalpálya 2500.-Ft/óra. Tel:
256-1683, 06-30-504-7005.

Csipet Kupa
tekeverseny

Csutak az oktatólovak egyike

dalon. Az önökhöz legközelebb
található lovas létesítmény az
Akadémia
Lovas
Iskola
(Régivám köz 37-40., www.
lovarda.com) a Helikopter lakópark mellett a Városi erdõben.
A lovardában több mint 30 ló
található, pónilovakkal együtt.
A lovaglásra bejelentkezni
személyesen a lovasiskolában
lehet kedden, csütörtökön,

pénteken és vasárnap délután
15-19-ig, illetve szombatonként
9-12-ig. Mindenki számára az
elsõ lovaglást tudják ingyen
biztosítani.
A lovak szeretik a sárgarépát, almát, dinnyehéjat és kis
darabokban szárított kenyeret
(kis mennyiségben). Információ a 06-20-912-20-24-es telefonszámon kérhetõ.

Asztalitenisz a Zrínyiben

A

Hírhozó

S P O RT

között voltak amatõrök és
profik, akik végig kiélezett
csatákban döntötték el a helyezéseket. A díjazottak kupákat és érmeket vehettek át.
A gyermekek között Kiss
Domonkos végzett az élen, Kovács Ágoston lett a második és
Erõs Mátyás a harmadik. Az

ifjúsági kategóriában Dúró
Dávid bizonyult a legjobbnak,
Erdélyi András lett a második
és Karnauf Tamás pedig a harmadik. A felnõttek versenyét
pedig Czete András nyerte
meg, a második helyen
Novotni Csaba, a harmadik helyen Lajos Tiborné végzett.

Az önkormányzat és a Rákoshegyi Vasutas SE Csipet Kupa
névvel nyílt tekeversenyt rendez
április 24-tõl május 13-ig a Rákoshegyi Vasutas SE tekepályáján (MÁV-állomás, Kodolányi
tér). Korosztályok: gyermek, serdülõ, ifjúsági, junior és felnõtt.
Nevezni a verseny kezdete elõtt
egy órával lehet. Érdeklõdni Földvári Bélánál lehet a 06-30-4405984-es telefonszámon.

Kiskereskedõknek: EU-ból származó, új, márkás, kiváló
minõségû ruházati termékek,
fürdõruhák kivételesen kedvezõ
áron kaphatók nagykereskedésünkben.
Tel.: 06-70-jû+w504-5335

Keresem azt az özvegyasszonyt, akivel
egyszer a csömöri Auchantól a 92-es
autóbuszon utazva a magányról, az
egyedüllétrõl beszélgettünk. Sajnos a
Bökényföldi útnál leszállt, hogy a Rákosok irányába, az otthonába utazzon. Nagyon kérem, telefonáljon! Tel: 364-2706
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AUTÓÜVEG
eladás-beszerelés
SZÉLVÉDÕJAVÍTÁS
1171. Budapest, Péceli út 124.
tel.: 257-9910, 06-20-971-3499
Hûtõgépek, fagyasztók,
mosógépek javítása
1-3 órán belül

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

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

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

Madárdombi
INGATLANIRODA
Vadkacsa u. 89.
2% közvetítési díj,
gyorsan elad, díjmentes
értékbecsléssel
házhoz megy.

KONTÉNER
INGYENES RAKODÁSSAL
ÉPÜLETBONTÁS,
FÖLDMUNKA

www.ingatlan.com/vadkacsa89

Ügyfélfogadás:
H–P: 10-19, Szo: 10-16
Tel.: 06-30-641-66-25,
258-66-30

4, 6, 8m3-es konténer
rendelésre, sitt- és
szemétszállítás

Telefon:

06-30-596-3188
KÖNYVELÉS
TÁRSASHÁZAK
részére,
teljes körû ügyintézéssel
FILEP ILDIKÓ
Tel.: 290-1178, 06-30-554-5747

FARMGÉP-CSAVARHÁZ KFT. Oktatási üzletág
H-1172 Budapest, Gyöngytyúk u. 86-88.
E-mail: csavarhaz@t-online.hu
MK nysz: 13-0141-07. Akkr. sz.: AL 1531

A XVII. kerületben mûködõ iskolánkban az alábbi szakmákat tanulhatja:

Zöldség-gyümölcs eladó - Bútor és lakástextil eladó - Mûszaki cikk eladó Ruházati eladó - Kereskedõ, boltvezetõ - stb.
Bõvebb információ: www.csavarhaz.hu weboldalon. Telefon 06-20-970-15-00

Kosarasaink
nemzetközi sikere
 VARGA ORSOLYA
árcius 17. és 22-e
között rendezték
meg Bécsben azt a
nemzetközi kosárlabdatornát, amelyen idén
is indultak a Keresztúri
KSDSE csapatai.
A rangos sporteseményen tizenegy magyar csapat indult, de a
résztvevõk között több
neves együttes is volt,
például a Bayern München. Mégis a fiúk 16
éves korosztályában a

M

keresztúri kosarasok
hódították el a kupát,
immár másodszorra. A
legnagyobb pontkülönbségû gyõzelmet a
Tirana/1 csapat ellen
érték el: 74-15-re gyõzték le az albánokat. További
eredmények:
ASC Mainz-KSDSE 4371, KSDSE-Ludwigsburg 84-42, KSDSEPerugia 74-49, Spandau 04-KSDSE 49-69,
Basketclubs-KSDSE 4360, KSDSE-Bayer Uerding 54-46.

Április 5-én szombaton megmérkõzött egymással az önkormányzat (képünkön) és a
Rákoskerti Polgári Kör tekecsapata. Az önkormányzatot lapunk munkatársai is erõsítették, így szoros versenyben néhány fával megverték a rákoskertieket, és így a vándorkupát is hazavihették. Egyéniben Fohsz Tivadar alpolgármester diadalmaskodott, aminek a
rákoskertiek is örültek, mivel az õ képviselõjük.

HIRDETÉSFELVÉTEL már
a Célpont ingatlan irodában is!
1173. Budapest, Pesti ut 156.
Tel/fax:061-2562144 Mob:0630/546-3362, celpontingatlan@gmail.com
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Kerületi polgári védelmi verseny
A középiskolások kategóriájában testvérvárosunk, Gyergyószentmiklós csapata gyõzött
 KILI TAMÁS
Fõvárosi Polgári
Védelmi Igazgatóság XVII. kerületi kirendeltsége szervezésében
immáron tizenötödik alkalommal rendeztek
polgári védelmi versenyt XVII. kerületi iskolások részvételével az
RTK pályán április 3-án.
A versenyre tizenegy iskola 20 csapata nevezett, valamint hagyományosan meghívták Rákosmente testvérvárosa,
Gyergyószentmiklós
csapatait is.
Az eseményen megjelent Fohsz Tivadar alpolgármester, Szigeti János
XVII. kerületi rendõrkapitány, dr. Haintz Andrea, az ÁNTSZ X.-XVII.
kerületi Intézete tisztifõorvos-helyettese, valamint Marian Paul, a Hargita megyei Polgári Védelmi Felügyelõség helyettes vezetõje és Kémenes Ignác, a gyergyószentmiklósi Polgári Védelem felügyelõje.
Az eligazítást Ménesi
József alezredes, a XVII.
kerületi kirendeltség
polgári védelmi vezetõje tartotta, majd Fohsz
Tivadar alpolgármester
köszöntötte a versenyre
készülõ, mintegy száz
gyereket, akik kísérõikkel együtt már türelmet-

A

lenül várták a viadal
kezdetét. Az általános
iskolás és középiskolás
korosztály ötfõs csapatai tíz olyan állomáson
mérték össze tudásukat,
melyek
mindegyike
egy-egy katasztrófavédelmi helyzetet szimulált. A versenyzõknek
minden
állomáson
tesztlapokat kellett kitölteniük - mindig az állomás szakágának megfelelõen -, majd a fizikai
erõpróba során bizonyíthatták állóképességüket. Ez olykor nem is
volt annyira könnyû,
például az ÁNTSZ állomásán a baleseti mentést gyakorolva kézi
hordággyal kellett szaladni, rajta a beteggel.
Máshol komplett vegyvédelmi ruhát kellett
felvenni, vagy leragasz-

tott üvegû gázálarcban,
rádió-távirányítással haladni a kijelölt céltárgy
felé, persze mindezt

tartottak felkészítõ órákat a kerületi rendõrség, a tûzoltóság és a
vöröskereszt szakembereinek vezetésével.
A kerületiek általában
becsülettel helytállnak
a fõvárosi, sõt az országos versenyen is. 2006ban a Gregor József Általános Iskola csapata
kategóriájában elsõ lett
a budapesti megmérettetésen, az országoson
pedig a tisztes középmezõnyben végzett.
Tavaly pedig a Czimra
Gyula Általános Iskola
csapata ért el harmadik
helyezést a budapesti
versenyen.
A gyergyói vendégek
is minden évben nagyon jól szerepelnek a
kerületi versenyen, tavaly mindkét kategóriában elsõk lettek, szó
szerint lealázva a XVII.
kerületi csapatokat. A
gyerekeket kísérõ Kémenes Ignác a mindenkori jó szerepelésük indokát abban látja, hogy
más a székely gyerekek
mentalitása. Nem arról
van szó, hogy a határon
túliak okosabbak a hazaiaknál, csak másként
állnak hozzá a feladatokhoz, és ez nagyon
sokat számít.

ban ezek a tudnivalók
nem szerepelnek a tananyagban, mert az lenne az igazi, ha minden
ilyen verseny egy iskolai selejtezõvel kezdõdhetne. Most van is,
meg nincs is ilyen jellegû oktatás, tantárgyként nem oktatnak katasztrófavédelmet,
csak érintõlegesen néhány
osztályfõnöki,
vagy környezetvédelmi órán esik szó a témáról. Ugyanakkor viszont nem várható el,
hogy minden felkészülés nélkül kelljen a gyerekeknek megoldani
azokat a feladatokat,
amelyek ezen a versenyen rájuk várnak,
idõre. A megfáradt ver- ezért öt alkalommal
senyzõk étkeztetésérõl a
fõzõállomás gondoskoVégeredmény:
dott, ahol a húsz csapat
már reggel lázas mun- Általános iskolások kategóriájában:
kába fogott. A magya- 1. Czimra Gyula Általános Iskola 2. csapata
ros gulyáslevest szintén 2. Szabadság Sugárúti Általános Iskola
zsûrizték, ám ez egyál- 3. Laborcz Ferenc Általános Iskola
talán nem befolyásolta
az éhes szájakat abban, Középiskolások kategóriájában:
hogy az utolsó kanálig 1. Gyergyószentmiklós
2. Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnámindent be ne faljanak.
Ménesi József a Hír- zium
hozónak elmondta: en- 3. Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
nek a versenynek az a
célja, hogy minél több A versenykiírás szerint mindig csak az elsõ helyen véggyerek megismerje a zett csapatok jutnak tovább a budapesti versenyre, ám
polgári védelmi, ka- mivel testvérvárosunk ezen nem szerepelhet, helyettük
tasztrófa védelmi isme- a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
retek alapjait. Nagy bá- csapata vehet részt a következõ fordulón.
nata, hogy az iskolák-
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Gyerekcsíny vagy bûncselekmény?
Amíg egy diák a 14. életévét nem tölti be, addig bûncselekmény elkövetõje nem lehet
Az országos médiában is egyre gyakrabban hallani a fiatalkorúak által fiatalkorúak sérelmére elkövetett bûncselekményekrõl. Nem ritka az iskola elõtti verekedés, de mind
több alkalommal hallhatunk lopásról és rablásról is. Ez az
országosan súlyosbodó probléma nem kerüli el kerületünket sem. Berecz Árpádné, az Újlak utcai iskola igazgatója
levélben kereste meg a XVII. kerületi rendõrkapitányságot, segítsenek a megelõzésben, és tájékoztassák a pedagógusokat, milyen eszközökkel léphetnek fel a bûnt elkövetõ gyerekekkel szemben. Salgó László kapitányságvezetõ-helyettes és Sebõk Melinda gyermekvédelmi referens
tájékoztatta március 26-án az iskola pedagógusait, hogyan segíthetnek a gyerekeknek elkerülni az áldozattá válást, és milyen eszközök állnak ehhez rendelkezésükre.

 BOZSOKY TAMÁS
algó László kapitányságvezetõ-helyettes
az Újlak utcai iskola színháztermében tartott elõadása elõtt jogi kézikönyveket mutatott be, amelyeket az iskola könyvtárába helyeznek el. Az
egyik a szülõknek szóló
kézikönyv, amely a szülõk kötelezettségeit taglalja, a másik a diákok kézikönyve, amely hasznos
információkat tartalmaz
diákoknak. A pedagógusok közbevetésére megtudhattuk, tanárok kézikönyve egyelõre nincs.
A kapitányságvezetõhelyettes bevezetõjében a
diákok által leggyakrabban elkövetett erõszakos
cselekményekrõl beszélt.
Az igazgatónõ azzal fordult hozzá, hogy elszaporodtak az iskola körül a
verekedések, garázda
bûncselekmények - kukarugdosás, felgyújtás -,
de tudomásukra jutott
rablás is, ahol drága digitális játék, illetve mobiltelefon volt a célpont.
Ám az erõszak más
formája is szóba került. A
jó szándékkal rendre utasító tanárt esetenként
megfenyegetik, nem csupán a diákok, hanem számos esetben a szülõ
megy oda a tanárhoz, és
próbál pressziót gyakorolni. Ha a pedagógus
agresszív gyerekkel talál-

S

kozik, csupán a szülõ felé
jelezheti. Amíg egy diák
a 14. életévét nem tölti be,
addig bûncselekmény elkövetõje nem lehet, semmilyen jogi szankciót
nem lehet alkalmazni ellene; ha embert öl sem tudunk mit tenni - fogalmazott Salgó László. - A tizennegyedik betöltött évvel kezdõdik a korlátozott személyi felelõsség. Salgó László ismét a
megelõzést hangsúlyozta, segítségként felajánlotta, a rendõrség akár
osztályfõnöki óra keretében is hajlandó a diákokat tájékoztatni. Ha pedig bárki az iskola közelében garázda gyerekeket lát, kéri, minden esetben értesítsék a rendõrséget. Ha nem is igényel
azonnali intézkedést a
cselekmény, akkor is kivonulnak, ugyanis a
rendõrautó és az egyenruha látványa önmagában visszatartó erõ a fiatalkorúaknál.
Az erõszak semmilyen
formája nem megengedett a tanár számára, a
szülõ úgynevezett házi
fegyelmi jog körében
könnyû sérülés határáig
„bántalmazhatja” saját
gyermekét. Ami azt je-

lenti, hogy nevelõ célzattal egy pofont kioszthat a
szülõ, ami nyolc napon
belüli sérüléssel járhat.
(Ezt a jogot a tanárok régebben birtokolták.) Ez
viszont nem jelenthet
rendszeres, naponkénti
verést.
Salgó László elmondta,
a magyar jogrend kiszolgáltatottá teszi a tanárokat, mivel mint közfeladatot ellátó személyeket
speciális védelem alá helyezi, de jogi eszközöket
nem kapnak.
Ha a szülõ szeretne panaszt tenni, mert úgy véli, bántalamzzák a gyermekét, vagy családon belüli erõszakkal, eltûnésekkel kapcsolatban tennének bejelentést, Sebõk
Melindát kereshetik a kerületi rendõrkapitányságon.
Salgó László elmondta,
az önkormányzat testülete hamarosan segít felállítani egy ifjúságvédelmi
járõrszolgálatot. Ez a
szolgálat
szabadidõs
rendõrökbõl állna, akik
az inkriminált idõszak-

Bejelentés és további info:
Telefon: 253-2340
e-mail: XVIIrk@budapest.police.hu

okban az iskolák körül
járõröznének, szolgálatukat az önkormányzat finanszírozza.
* * *
A rövid elõadás után kérdések következtek, melyekbõl idézünk néhányat:
- Hogyan kerülhetõ el leghatékonyabban az áldozattá
válás?
- Az osztályfõnökök tájékoztassák a szülõket, ne
engedjék a gyerekeket
drága technikai eszközökkel az iskolába.
- Mit tehet a tanár, ha
mégis lopáson ér egy gyereket?
- A rendõrség kiérkezéséig visszatartható az elkövetõ. Ez azt jelenti,
hogy a terem ajtaját becsukva kell visszatartani
a gyereket, de az egész iskolát zár alá venni nem
célszerû egy mobiltelefon
miatt. Az ügyeletes tiszt
telefonon felvilágosítást
is ad a teendõkrõl.
- Van-e lehetõség több
egyenruhás rendõr jelenlétére a környéken?
- Ha írásban a kapitánysághoz fordulnak,
akár kutyás rendõrt is
küldünk, az egyenruha
és a kutyás rendõr látványa nagyon hatékony a
megelõzésben. Van körzeti megbízott is, aki fo-

gadóóráját kérésre akár
az iskola épületében is
megtartja, tovább növelve a gyerekekben a rendõri jelenlét érzését.
- Nyilvánosságra kerül-e
a bejelentõ kiléte?
- A rendõrségnek adatvédelmi kötelezettsége
van, de minden esetet kivizsgálnak, akár névtelen
bejelentést is.
- Hogyan javítható az iskola környékének közlekedésbiztonsága?
- Csupán bejelentést
kell tenni. Az önkormányzat nemrég egy
traffipaxot adott a rendõrségnek, ha kell, ezt is
bevetjük.
- Hány gyermek tûnik el a
kerületben?
- Más kerületekben ez
sokkal súlyosabb probléma. Nálunk leginkább az
intézetekbõl való elszökés fordul elõ, de megkerülnek 24 órán belül.
Többnyire elkirándulnak
a Margitszigetre vagy
kedvelt
célpontjukra,
majd ha megunják, kellõen szemtelenek ahhoz,
hogy odamenjenek az elsõ rendõrhöz, mondván:
bácsi, engem keresnek! A
rendõr rádión informálódik a körözésrõl, majd
haza kell hogy szállítsa az
elkóborolt gyereket.
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FESTÉS, MÁZOLÁS, tapétázás 10% kedvezménnyel, garanciával. Magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt. Tel: 2564425, 06-20 9947-726 Tisztaság, pontosság!
FESTÉS, MÁZOLÁS, tapétázás gyakorlott
szakemberekkel. Három év garancia! Tel:
06-30-9426-150, 258-4732
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, FALBONTÁS NÉLKÜLI SZAKSZERÛ GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN ISTVÁN TEL: 06-20 317-0843
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, tapétázás!
Lépcsõházfestés, takarítás is! Árengedmény 10 %. Megbízható szakembertõl.
Tel: 256-6322, 06-30-417-2435
HÛTÕGÉP, villanybojler, fagyasztó javítása garanciával. Klímaszerelés. Bayer Ottó Tel: 06-30 949-8850
KÕMÛVESMUNKÁT, burkolást, szobafestést, mázolást, tapétázást, dryvitozást
vállalunk. Tel: 06-20-541-3761
TETÕK, TETÕTEREK! Tapasztalt ácsaink
azonnali kezdéssel vállalják új tetõk készítését, régi tetõk komplett cseréjét, tetõtér-beépítést. Tel: 06-30-655-2570
web: www.nevadahouse.hu
REDÕNY, RELUXA, szalagfüggöny, napellenzõ, roletta, szúnyogháló-készítés rövid határidõre a Nemeskéri Árnyékolástechnikától. Szalagfüggöny-tisztítás is!
Tel: 257-1875, 06-20-9719-201
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! (ORION, VIDEOTON, ITTNOKIA, NORDMENDE, VESTEL, DUAL,
SCHNEIDER). Tel: 06-20 542-3529, 0620-410-6393
KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS emelõhátfalas autóval, megbízható rakodókkal.
Lomtalanítás, irattárrendezés, épületen
belüli anyagmozgatás. Rendezvénysátrak, konyhasátrak, színpad bérbeadása.
Tel: 06-30-631-6968, 257-7510
FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK (vízmelegítõ, konvektor, cirkó) javítása. Esõvíz-szivattyúzás (pincék). DUGULÁSELHÁRÍTÁS (gépi). Víz- és központifûtés-szerelés. Ázások, csõtörések megszüntetése. Csõhálózatok kivitelezése. Tel: 06-30-4028305, 409-0408
SZJA-bevallások készítése olcsón,
precízen a XVII.kerületben. Adja be idõben! Tel: Kamarásné 06-20-353-05-82
AKCIÓS NÉMET REDÕNY, reluxa, mobil
szúnyogháló, napellenzõ, roletta és
egyéb árnyékolástechnika extra kivitelben. Tel: 06-30-213-7118, 630-2184
VÁLLALUNK KÉZI FÖLDMUNKÁT, alapmedence, árok és kerti tó kiásását. Kertészeti-növényvédelmi munkát és öntözõberendezések telepítését is vállaljuk.
Tel/fax: 257-2548, 06-20-381-6006
FOGSOROK KÉSZÍTÉSE, javítása, szükség
esetén háznál is. Tel: 06-30-314-22-26.
TETÕFEDÉS, BÁDOGOZÁS. Tetõk felújítása, javítása, új tetõk fedése, cserepezés,
palázás, zsindelyezés, kisebb ácsmunkák. Tel: 291-0081, 06-30-401-7462

Apróhirdetés
PARKETTA, PVC, szõnyegpadló lerakást,
csiszolást, lakkozást vállalok oldószermentes lakkal is. Tel: 06-20-9388-924,
257-2657 Nagy Tibor
MÛANYAGABLAKOK, minõségi ötkamrás
k: 1.0 ablakok egyenesen a gyártótól garantáltan a legolcsóbban! Cégünk és
szakembereink öt év garanciát vállalnak
a gyártásra és a beszerelésre is! Ingyenes felmérés! Tel: 06-70-382-6491
LAKATOSMUNKÁT VÁLLALOK. Kerítés,
díszrács, teraszbeépítés stb. Tel: 06-20542-9932
TAKARÍTÁST VÁLLALOK hétköznap délutánonként és szombaton. Tel: 06-70570-8498
ANTIK STÍL MODERN BÚTOROK kárpitozását, áthúzását, javítást vállalok. Rövid
idõn belül, szállítással. 06-30-234-6610

ÁLLÁS
FRISSNYUGDÍJAS FÉRFIT építõipari
múlttal mûköves munkákra felveszünk
XVII. kerületi telephelyünkre. Tel: 06-30950-8989
IRODAI MUNKÁRA KERESÜNK (hatórás
munkaidõ) érettségizett, számítógépes
ismeretekkel rendelkezõ hölgyet Jászberényi úti munkahelyre. Fényképes önéletrajzot az alábbi e-mail címre várjuk:
kobanya08@freemail.hu
AEGON MO. ZRT. BIZTOSÍTÓHOZ ÜZLETKÖTÕKET és hitelközvetítõket keresek.
Átképzési lehetõség adott, havi 100-200
ezer Ft garantált jutalék. Alapfeltétel:
érettségi. BOI képesítés és diploma
elõnyt jelent. Érd: Szántó Tamásné 0630-999-2753

INGATLAN
NAGYKÁTÁN gyógyvízhez, horgásztóhoz,
buszmegállóhoz közel egy szoba, konyha
összkomfortos, téliesített, téglából épült
hétvégi ház (a lakás alatt pince) eladó.
Ugyanitt hétvégi telek is eladó. Érd.: 0620-391-8752; 06-29-442-823
MADÁRDOMBON szélsõ sorházi lakás
családi okok miatt sürgõsen eladó. Összkomfortos, négyszintes, amerikai konyhás. Irányár: 33 M Ft. Tel: 06-30-9403143
ÚJLAK ÉS BORSÓ UTCA sarkán szoba kiadó. Tel: 256-7187, 06-30-388-3717,
06-94-314-922
RÁKOSHEGYI KERTES házban különálló
három szoba kiadó. Tel: 256-6831
AZ ELÁGAZÁSNÁL, csöndes helyen 50
m2-es szövetkezeti lakás (1+2 félszoba)
eladó. Tel: 06-30-454-3920
HAPPY HOUSE Ingatlaniroda Bp. XVII.
PESTI ÚT 128. Tel: 06-20-388-7217,
06-30-978-1144 TELJES KÖRÛ
INGYENES HITELÜGYINTÉZÉSSEL
www.hhingatlan.hu

PÉCELEN újépítésû 65 m2-es, 2 szintes,
duplakomfortos sorházi lakások, 45 m2-

es telekkel, kocsi beállóval. 2 + 1 fél szobás. Járólap, parketta kiválasztható. Várható befejezés: 2008. 07. Szoc.pol, hitel
felvehetõ. Ár: 17,9 M Ft. Tel: 06-70-3826491 06-20-388-7217
XVII. Helikopter lakóparkban újépítésû
54 m2-es, nappali + 2 hálószobás társasházi lakás, nyári átadással leköthetõ.
Emeleti lakás: 16,9 M, Földszinti lakás:
17,9 M Ft. Tel: 06-70-382-6491, 06-20388-7217
XVII. Helikopter lakóparkban, az erdõ
mellett, szép környezetben újépítésû 73
m2-es, nappali + 3 fél szobás lakás, augusztusi átadással leköthetõ. Szoc.pol,
hitel felvehetõ. Ár: 20 M Ft. Tel: 06-70382-6491, 06-20-388-7217
XVII. Rákoskerten újépítésû ikerfél 100
nöl telekkel, 97 m2 nettó területû egyszintes, 3 szobás: 13 m2, 12 m2, 8 m2,
amerikai konyhás 30 m2 nappalival, fürdõszoba sarokkáddal, wc, 15 m2 garázszsal. Kulcsrakészen, azonnal költözhetõ.
Irányár: 28 M Ft. Tel: 06-20-388-7217,
06-30-978-1144
XVII. Rákoskerten épülõ ikerházak garázzsal leköthetõk, nyár eleji átadással.
Nappali + 3 hálószoba, 110 m2-es, leválasztott kerttel, külön bejárattal. Ár kulcsrakészen: 25,9 M Ft. Tel: 06-20-3887217, 06-30-978-1144
XVII. Rákoscsabán épülõ garázsos ikerházak leköthetõk. Nettó 91 m2-es, 2
szintes, dupla komfortos, terasz, kert.
Burkolatok igény szerint választhatók.
Várható átadás 2008. III. n.év. Szoc.pol,
hitel felvehetõ. Ár: 26 M Ft. Tel: 06-20388-7217, 06-30-978-1144
XVII. Strázsahegyen újépítésû ikerház.
Lakótér 96 m2 + kb. 35 m2-es garázs, +
terasz, kb. 220 m2-es saját kert, 3 hálószoba + nappali, 2008. áprilisi átadással
eladó. Ár: 25,3 M Ft. Tel: 06-70-3826491, 06-20-388-7217
XVII. Keresztúr központban 1. emeleten
48 m2-es, másfél szobás szépen felújított öröklakás. Igényesen felújított parkettás szobákkal, beépített konyhabútorral, mosogatógéppel, gázkészülékkel,
hûtõvel. Ára: 10,8 M Ft. Tel: 06-30-9781144, 06-20-388-7217
XVII. Újlak utcában négyemeletes ház 2.
emeletén 55 m2 1+2 félszobás, étkezõs,
erkélyes öröklakás. Szobák parkettásak,
többi helyiség járólapos, beép. konyhabútor, keleti fekvésû, parkra nézõ erkélylyel, jó állapotban lévõ öröklakás.
Irányára: 10,3 M Ft Tel: 06-30-978-1144,
06-20-388-7217
XVII. Újlak utcában két liftes ház 2. emeletén 51 m2 2 szoba, étkezõs, erkélyes jó
állapotú öröklakás. Irányár: 9,2 M Ft. Tel:
06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. Egészségház utcában négyemeletes ház 3. emeletén 53 m2 1+2 félszobás, étkezõs, szépen felújított öröklakás.
Irányára: 10,9 M Ft. Tel: 06-30-9781144, 06-20-388-7217

Hírhozó
XVII. Pesti úton két liftes ház 8. emeletén
70 m2 2+2 fél szobás, nagykonyhás, erkélyes jó állapotú öröklakás. Irányára:
11,6 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20388-7217
XVII. Rákoskerten 2006. évben épült
120 m2 telken, 64,36 m2 szélsõ sorház.
Zuhanyzó wc-vel, konyha, nappali. Emelet: 3 parkettás szoba, fürdõ sarokkáddal
wc-vel. Kombi cirkó. Beépített konyhabútor, beép. gardróbszekrény, beép. fürdõszobaszekrény. Garázs + tároló. Irányár: 24,8 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 0620-388-7217
XVII. Rákoskerten 756 m2 saroktelken
110+60 m2 2 generációs családi ház.
Kétszintes, 5 szobás. Garázs két kocsibeállós, vegyes tüzelésû kazánház, cirkó,
gázbojler. Melléképület 30 m2. Pince 15
m2. Irányára: 28,5 M Ft. Tel: 06-30-9781144, 06-20-388-7217
XVII. KIADÓ LAKÁS. Kaszáló lakótelep 1.
emeletén 60 m2 1+2 félszobás jó állapotú lakás, bútorozva, gépesítve kiadó.
Bérleti díj: 60 eFt+rezsi+2 havi kaució.
Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
HAPPY HOUSE Ingatlaniroda széles ügyfélköre részére keres XVII. kerületi ingatlanokat. 2,5 % sikerdíjért vállaljuk a
közvetítést. XVII. Pesti út 128. Tel: 0620-388-7217, 06-30-978-1144. Fényképes ajánlataink: www.hhingatlan.hu

CÉLPONT INGATLAN IRODA SEGÍT ÖNNEK GYORSAN HITELHEZ JUTNI! Még
BAR-listásoknak is! Vállaljuk albérletek,
panel lakások gyors kiközvetítését! Díjmentes helyszíni felmérés, teljes körû
szolgáltatását! 06-20/980-5773
XVII. Rákoscsabán eladó egy 49 m2-es
önálló ház, 660 m2-es telken! Összközmûves! I.á:18 M 06-20/980-5773
XVII. Rákosligeten eladó egy 60 m2-es
családi ház, tetõtér beépíthetõ. Telek:
187 nöl. I.ár: 26 M 06-20/980-5773

OKTATÁS
ANGOL, FRANCIA, OROSZ nyelvbõl tanítás általános, szakmai (kereskedelmi,
külkereskedelmi, gazdasági), nyelvvizsgára felkészítés kezdõtõl a felsõfokig.
Tel: 06-30-593-8004
OLASZ NYELVOKTATÁS minden szinten
római diplomával. Tel: 06-30-242-0518

EGYÉB
NEGYVENESEK, ÖTVENESEK, nyugdíjasok értelmiségi baráti társasága bõvülne
intelligens, kulturált, jószívû, érzékeny,
humort és kötetlen beszélgetéseket kedvelõ emberekkel. Jelige: „Barátság” 1462
Bp. Pf. 659

HÍRHOZÓ · Fõszerkesztõ: Torkos Matild. Olvasószerkesztõ: Varga Orsolya. Mûvészeti vezetõ: Bozsoky Tamás. Szerkesztõségvezetõ: Horváth Tibor Munkatársak: Kili Tamás, Szakács Zsuzsa. Kiadja a lapalapító tulajdonos Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata megbízásából a Patriot Bt. · Felelõs kiadó a kiadó vezetõje · Szerkesztõség: 1173 Budapest, Pesti út 167. I. emelet. Tel./fax: 257-9589. E-mail: hirhozo@chello.hu Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató· Terjeszti a Feibra · Megjelenik 35.000 példányban
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Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Megfejtéseiket nyílt postai levelezõlapon várjuk szerkesztõségünk címére: 1173 Pesti
út 167. Beküldési határidõ: április 22. A helyes megfejtést beküldõk között három darab ezer forint értékû könyvutalványt sorsolunk ki. A nyertesek nevét következõ lapszámunkban közöljük, nyereményüket telefonon (telefonszám:

257-9589) történõ egyeztetés után szerkesztõségünkben vehetik át. Elõzõ számunk rejtvényének helyes megfejtései: Bartók
Béla, Rákoshegyi Bartók Zeneház. Nyertes olvasóink: Berényi
Mátyásné, 1171 Nagyszentmiklós utca 11.; Csont Réka, 1174
Csokonai utca 22.; Karáné Kiss Erika, 1173 Tabán utca 12.
Gratulálunk!

Sószoba nyílt Rákosmentén: van megoldás gyógyszer nélkül!
 HORVÁTH TIBOR
yógyszermentes
napokat ígér az
asztmás, allergiás betegeknek a Kucorgónál
megnyílt sószoba tulajdonosa, Marosi Móni. A
kerületünkben egyedülálló szolgáltatás az aknaszlatinai sóbánya gyógyító mikroklímáját hozza el a betegeknek.
Immár nem szükséges
messzire utazni, éves
szabadságunkat és sok
pénzt feláldozni a sóterápia hatásainak eléréséhez. Lényeges különbség
az eddig ismert sóterápiás kezelésekhez képest,
hogy a só itt szárazon ke-

G

rül a légtérbe, nem vízhez kötve, amikor is a
vízrészecskék mérete miatt a hatóanyag nem jut
el rendeltetési helyére. Itt
a szárazon kiporlasztott
pici sórészecskék, lejutva
a tüdõbe, megszüntetik a
tüneteket okozó gyulladt
állapotot, megtisztítják a
légutakat a lerakódásoktól. A DOTE által végzett
klinikai kutatások komoly
eredményekrõl
számolnak be: a gyermekek 85 százaléka, 3 kúra
után teljesen és véglegesen tünetmentessé tehetõ, felnõtteknél 10-12 hónapig tartó jelentõs javu- szerigény, és a betegek nõttek alkalmanként 60
lást érnek el, 65-75 száza- sokkal jobban érzik ma- percet, a gyerekek 40-50
lékkal csökken a gyógy- gukat. A kúra során a fel- percet tartózkodnak a

klímateremben, ahol játékok, könyvek, újságok
állnak rendelkezésre az
idõ eltöltésére. A vállalkozást Dr. Móra Imola
gyermekpulmonológus
támogatja, aki minden
résztvevõ esetében kontraindikációs szûrést végez és nyomon követi a
kúra hatásait. A terápiát
olyan felsõ- és alsólégúti
betegségben szenvedõnek is ajánlják, akik
gyógyszerek nélkül szeretnének gyógyulni.
Az érdeklõdõk a 0630-865-3882-es telefonszámon hívhatják Marosi Mónit. A sószoba
Berky Lili utca 44. szám
alatt található.
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