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Ne legyen borraktár a Flamingón!
Riz Levente polgármester rendkívüli ülést hívott össze a közös fellépés érdekében
 MUNKATÁRSUNKTÓL
úlius 16-ra rendkívüli testületi ülést
hívott össze Riz Levente
polgármester a Madárdomb mellé tervezett
borraktár ügyében. Az
úgynevezett Flamingóterületen egy borkereskedelemmel foglalkozó
cég kezdett építkezésbe, ám ez ellen tiltakoznak a környéken élõk.
A lakók több fórumot
tartottak, civil egyesületet is létrehoztak a
helyi érdeket képviselve. A lakók mellé állt
Riz Levente polgár- Az elmúlt hetekben több lakossági fórumot is tartottak a nemkívánatos beruházás miatt

J

mester is, aki határozottan fellépett az építkezés ellen, mondván
az nem való erre a területre.
A testületi ülésen Riz
Levente hangsúlyozta:
a lakosság véleménye
összhangban van az
önkormányzat szándékával, amely a területen nem raktárépületeket, logisztikai központokat, szeretne megvalósítani, hanem gazdag
zöldfelülettel
sport,
szabadidõ, játszótér,
kereskedelmi és vendéglátó funkciókat.
Folytatás a 2. oldalon >

Pihenõpadok kerületszerte

A legifjabb kapitány

Kertvároshoz méltó utcabútorokat kapott Rákosmente

Interjú Salgó Lászlóval

 MUNKATÁRSUNKTÓL

Június 20-ától Salgó László rendõr fõhadnagyot
nevezték ki kerületi rendõrkapitányságunk vezetõjévé. Salgó László szakszerû és gyors
rendõrséget ígér. Fõvárosunk legfiatalabb rendõrkapitánya elsõként lapunknak adott interjút.

z önkormányzat
köztisztasági, közterület-fejlesztési programja keretében júliusban új pihenõpadokat
helyeztek ki kerületszerte, hogy Rákosmente közterei élhetõbbek,
barátságosabbak, marasztalóbbak legyenek.
A program során 84
padot helyeznek el, kétféle típusban.
Folytatás a 7. oldalon > Júliusban összesen 84 padot helyeztek ki
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Pályázatokról döntött a testület
Kerületi fiatalokat fogadott a polgármester
Miniszteri megbízott lett Alexa György
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 HORVÁTH TIBOR
z ön kinevezése
annyiban eltér az
elõdeitõl, hogy két éve
már a kerületi kapitányságon dolgozik, azaz nem
kell majd hosszú hónapokat azzal töltenie, hogy
megismerje Rákosmentét.

– Ez elõnnyel és hátránnyal is jár. Az elõnye az, hogy képben
vagyok, hiszen bûnügyi osztályvezetõként
dolgoztam, ismerem az
itteni állományt, a városvezetést és a helyi
sajtót.
Folytatás a 20. oldalon >
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Készül a Wass Albert-szobor
7
Júliusban beindul az útépítés
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Szelektív hulladékgyûjtés az Anna-házban 10
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Béres-díj Marsiczki Józsefnénak
Interjú Bokor Juttával
Laborcz Ferenc-díjat kapott Nagámi
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Ne legyen borraktár a Flamingón!
Riz Levente polgármester rendkívüli ülést hívott össze a közös fellépés érdekében
Folytatás az 1. oldalról >
A testületi ülésen megjelentek a Flamingó-területen beruházó Borraktár Kft. tulajdonosa
és jogi képviselõje mellett madárdombi lakosok is.
Az ülést vezetõ Riz
Levente összefoglalta az
elõzményeket. Eszerint
a Folkoner Kft. kérelmére az építésügyi hatóság
2000. áprilisban adott ki
építési engedélyt egy
üzletházra. A Folkoner
2003 végén az építési
engedéllyel együtt eladta a fenti területet a
CSÕVISZSZ Kft.-nek,
amely kérte az építési
engedély meghosszabbítását, ezt megkapta
2006. május 9-ig. A
CSÕVISZSZ Kft. 2005
novemberében eladta a
területet a Borraktár
Kft.-nek.
A Borraktár Kft. is kérelmezte az építési engedély meghosszabbítását, amelyet a hatóság
engedélyezett 2007. május 9-ig, majd az újabb
hosszabbítás iránti kérelmet 2007. május 14én kelt határozatával
megtagadta. Ennek indokolásában szerepelt,
hogy a helyi építési szabályzat idõközben módosult, amely a beépítési százalék csökkenésével és a zöldfelületi mutató növekedésével járt.
A határozat azt is rögzítette, hogy „a Borraktár

F

A madárdombiak küldöttsége is részt vett az ülésen

Bt. 2006. november 19én módosított építési
engedély kérelmet terjesztett elõ, melynek
ügyében az eljárás érdemi döntéssel még nem
zárult le”.
A beruházás 2007. július 12-én kapta meg az
újabb építési engedélyt
az építéshatósági csoporttól.
Az engedélyezett terv
szerint az épület két
nagyméretû raktárból,
valamint egy kiskereskedelmi kiszolgáló, irodai funkciókat is ellátó
épületbõl állna. Az épülethez 13 árufeltöltõ kaput terveztek a lakóövezet felé. A tervezett beépítés mértéke 37,74
százalék. Az építkezést,
amely idén nyáron kezdõdött el, az elmúlt hetekben egyszer már leállította az építésügyi hatóság, és kerítés építésére kötelezte a vállalkozót. A rendkívüli testületi ülés idejére a kerítés
megépült, így tovább
folyhatott az építkezés.
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Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – minden hónap utolsó csütörtöke
17-19-ig a Kaszáló u. 45. alatt. A júliusi és augusztusi
fogadóórák elmaradnak.
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Pátzay István, a Borraktár Kft. tulajdonosa

A borkereskedelmi célú ipari jellegû beruházás a családi házak mellett az Újlak utcai iskola
és az épülõ élményfürdõ
tõszomszédságában valósulna meg.
A polgármester az
ülésen kijelentette: nemkívánatos ez az épület a
Madárdombon, ellentmond a lakossági érdeknek, illetve az önkormányzat fejlesztési
elképzeléseinek, ezért
tárgyalásokat kezdeményezett a Borraktár Kft.

tulajdonosával, illetve a
Rákos Mezeje Zrt.-vel,
hogy egy ingatlancserével a beruházás a Rákos
Mezeje Bökényföldi úti
ipari parkjában valósuljon meg.
A testület meghallgatta az érintett lakosságot képviselõ Flamingó
Egyesület nevében szót
kérõ Orbán Szabolcsot,
aki elmondta: az ideköltözõket a kertvárosi
csend és nyugalom vonzotta a Madárdombra,
ez a beruházás nem felel meg azoknak a terveknek, amelyek korábban a rekreációt és a
zöldfelületek növelését
célozták, és amelyet a
lakosság is támogatott.
Ez a raktárberuházás
sem formájában, sem
funkciójában nem felel
meg ennek. Amiatt
sem, mert a Madárdombon nincsenek járdák, a
logisztikai központ miatt
nagymértékben
megnövekedne a forgaOrbán Szabolcs, a Flamingó lom, a lakosság ezt nem
Egyesület képviselõje
tudja elfogadni. Orbán
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Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: szeptember 1. Elõzetes bejelentkezés: 257-5054.

Polgármester
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Tamás – Fidesz – augusztus 11. Bejelentkezni az
ügyfélszolgálati irodában lehet.

Tanácsnokok
Alpolgármesterek

Riz Levente – Fidesz – augusztus 25. Bejelentkezés:
253-3306, 253-3398.

*

Szabolcs felhívta a figyelmet arra, hogy légvonalban pár tízméteres
távolságba található a
kerület legnagyobb iskolája, a megnövõ forgalom és a balesetveszély miatt sem lehet elfogadni a beruházás
megvalósítását.
Horváth L. Gábor, a
Borraktár Kft. jogi képviselõje elmondta, hogy
a korábbi terjengõ hírekkel szemben nem
palackozó üzem létesül
a területen. A beruházást minden jogszabályt betartva valósítják
meg – szögezte le. Elmondta, hogy nem ragaszkodnak
ahhoz,
hogy itt valósuljon meg
a beruházás, ugyanakkor feltételei vannak
annak, hogy elhagyják
a területet. Javasolta,
hogy a kártalanításukra
a testület szabjon meg
egy
öszszeghatárt,
amelyre felhatalmazzák a polgármestert a
tárgyalásokra. Erre reagálva a polgármester el-

Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz – augusztus 25. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. *
Fohsz Tivadar – Fidesz – augusztus 18. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth

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. *

mondta: a helyzet feloldását magánszereplõk
közötti megállapodástól várják, ha ez érinti
az
önkormányzatot,
úgy a testület elé kívánja hozni az ügyet a végsõ döntés elõtt.
Az ülésen kiderült,
hogy a vállalkozó a Rákos Mezeje Zrt.-vel folyó tárgyalások idejére
sem kívánja leállítani az
építkezést, amit Horváth
Tamás alpolgármester
„barátságtalan lépésnek” nevezett. A Borraktár képviselõje elmondta, hogy az épületre már meg is kötötték a
bérleti szerzõdést, illetve ha a kivitelezés leáll,
akkor nekik „kötbérfizetési” kötelezettségük keletkezik a kivitelezõ, illetve a bérlõ felé.
Bényi Zsolt (Fidesz)
szóvá tette, hogy miközben a vállalkozó
megegyezésre törekszik, folytatja a beruházást, ami a kártalanítás
várható összegét növeli.
Csorba Béla (KDNP) a
kiadott építési engedély
törvényességét, a terület beépíthetõségének
százalékos arányát firtatta.
Rúzsa Ágnes jegyzõ
szót kért, és felhívta a
képviselõk figyelmét,
hogy az építéshatósági
ügyek nem tartoznak a
képviselõ-testület hatáskörébe. A kerület
jegyzõjeként átérzi a
probléma súlyát – tette
hozzá. Az építési engedély kiadása jogszerûségének megállapítására belsõ vizsgálatot rendelt el, ami napokon be-
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lül lezárul, ezt követõen, ha szükséges, megteszi a szükséges intézkedéseket. A jegyzõ tájékoztatta a testületet
arról is, hogy megkereste az ügyészség törvényességi
felügyeleti
osztályát és törvényességi felügyeleti eljárást
kér az ügyben. Bejelentette azt is, hogy aznap
az építésihatóság csoportvezetõjének vezetõi
megbízását visszavonta.
Kiss Lajos (MSZP) elmondta: az építéshatósági csoport a hatályos
törvények mellett az
önkormányzat testülete
által elfogadott helyi
jogszabályok alapján
dolgozik. 1998. január
16-án az akkori testület
úgy döntött, hogy erre a
területre elfogad egy
szabályozási
tervet,
amely szerint 24 ezer
négyzetméternyi üzlet
építhetõ. Ez akkor érthetõ volt, hiszen a kerület kereskedelmi szempontból
elmaradott
volt. 1998 körül a lengyel piac elhanyagolt
területét akarták ezzel
az intézményi besorolású rendezési tervvel
rendbe tenni. Ez a besorolás ma is érvényben
van – tette hozzá Kiss
Lajos, aki szerint ebben
az esetben nincs lehetõség nem megadni az
építési engedélyt, ha az
engedélykérelem megfelel az elõírt szabályoknak. Emlékeztetett rá,
hogy 98-ban úgy döntött a testület, hogy a területet egy konzorcium
tulajdonába adja, annak
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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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érdekében, hogy az
megépítse a szükséges
beruházásokat, ez azonban nem valósult meg.
Szerinte az építésügyi
hatóság korrekten járt
el, ugyanakkor az önkormányzatnak okulnia
kell a történtekbõl. Elmondta, hogy támogatja az elõterjesztést, mert

a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ és a lakosság többségének érdekeivel és igényeivel
nem ellentétes beruházásokat és egyéb építkezési munkálatokat tart
elfogadhatónak.
Az
építmények elhelyezése
során kiemelten fontosnak tartja az építmény,

A szocialista frakció

a kialakult helyzetet
meg kell oldani.
Bár a jogszabályok
alapján a jegyzõi hatáskörbe utalt hatósági
ügyekben a testületnek
a hatósági ügyintézés
menetére és befolyásolására jogi lehetõsége
nincsen, ugyanakkor az
önkormányzat jogosult
és köteles a helyi közösség érdekében intézkedéseket tenni. Mindezeket figyelembe véve a
testület egyhangúlag támogatta Riz Levente
három határozati javaslatát. Eszerint:
„1. A képviselõ-testület az önkormányzat
fejlesztési céljaival összhangban és a kerületi lakosság érdekeinek figyelembevételével kinyilvánítja, hogy a kerület területén kizárólag

továbbá a szomszédos
ingatlanok és építmények rendeltetésszerû
és biztonságos használhatóságát, a rendeltetésszerû telekhasználatot
biztosító elhelyezést és
funkciókat, biztosítva
azt, hogy az építmény
rendeltetésszerû használatával járó környezeti terhelés az adott helyen megengedett mértéket ne lépje túl”.
„2. A testület felkéri a
polgármestert,
hogy

folytasson tárgyalásokat
az ingatlan tulajdonosával és esetleges bérlõjével annak érdekében,
hogy az ingatlanon – a
tervezett raktárépület
helyett – az önkormányzat Integrált Városfejlesztési Stratégiájával
összhangban álló, valamint a környezetben élõ
kerületi lakosság érdekeit figyelembe vevõ beruházás, tevékenység
valósuljon meg. Ezen
beruházás tervezésekor
és kialakításakor mind
az építmény elhelyezése, mind pedig a külsõ
megjelenés kialakítása
során különös figyelmet fordítsanak a táj- és
településkép, a beépítési, építészeti jellegzetesség és látvány érvényesülésére a hatályos jogszabályok
betartása
mellett.”
„3. A testület felkéri a
polgármestert, hogy a
tárgyalások során kibontakozó megoldási
lehetõségekrõl a testületet tájékoztassa, amenynyiben pedig a felmerült helyzet békés megoldásához önkormányzati kötelezettségvállalás válna szükségessé,
az erre vonatkozó megállapodás tervezetét terjessze a testület elé.”

Lapzártánkkor értesültünk arról, hogy a kerület jegyzõje a törvényességi vizsgálat után július 18-án viszszavonta a Borraktár Kft. Flamingó területre kiadott
építési engedélyét.
Szintén lapzártakor jött a hír: a beruházó július 22-én
leállt a munkákkal és levonult a tereprõl, elvitték az
összes munkaeszközt, anyagokat, gépeket, WC-t,
még az õrbódét is.
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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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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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Újabb uniós pályázatokat nyújt be a testület
Idén is lesz Autómentes Nap kerületünkben
 MUNKATÁRSUNKTÓL
úlius 7-én rendkívüli
ülést tartott a képviselõ-testület. Elsõ napirendként a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos
Gimnáziumban informatikaterem kialakításáról és az önkormányzat fenntartásában mûködõ nyári napközis tábor támogatásáról döntöttek a képviselõk. A
Balassi Bálint Gimnázium részére 2,5 millió forintot biztosítanak a
második informatika
szaktanterem felszereléséhez. A nyári napközis
tábort 100 ezer forinttal
támogatják. A testület
az alapítványok támogatásáról is határozott.
Ismét lesz Autómentes Nap a kerületben. A
képviselõk Riz Levente
polgármester javaslatára úgy döntöttek, hogy
a kerület csatlakozik az
Európai Mobilitási Hét
elnevezésû európai kezdeményezéshez az Európai Autómentes Nap
2008. szeptember 20-án
történõ megtartásával,
valamint a Polgármesteri Hivatal épületénél
kerékpártárolók kiépítésével. Az Európai Autómentes Nap megrendezésének költségeire
5,934 millió forintot
szavaztak meg. A tavalyi programhoz hasonlóan idén is Ferihegyi
út lezárt területén és a
rákoshegyi vasútállo-
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A földutak szilárd burkolattal történõ ellátására további 196 millió forintot fordít az önkormányzat

máson tartják meg a
rendezvényt. A nap este nagyszabású koncerttel végzõdik, amelynek
sztárvendége Charlie
lesz.
Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi
Operatív Program keretében
meghirdetett
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése”
pályázati felhívásra az
Árpád fejedelem utca
57. szám alatt mûködõ
Holdsugár Gondozási
Központ felújítása érdekében. A pályázathoz
szükséges 10 százalékos
önrészt, azaz 1 millió forintot is biztosították.
A testület úgy dön-
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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
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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tött, hogy pályázatot
nyújt be a „Fogyatékos
emberek egyenlõ esélyû
hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban” programja keretében meghirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint
gyermekjóléti alap- és
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése” megnevezésû
pályázati program keretén belül teljes körû
akadálymentesítés
megvalósítására. A pályázathoz szükséges 30
százalékos
önrész:
2,597 millió forint. A
beruházás helyszíne a
Garzonház lesz.
Pályázatot nyújtunk
be a Társadalmi Meg-

újulás Operatív Program keretében meghirdetett „Gyermekek és
fiatalok
integrációs
programjai” címû pályázati felhívás Gyermekvédelmi komponensére a Gyermekjóléti
Központ gyermekvédelmi és családi konfliktuskezelõ programjainak megvalósítását célzó projekttel.
A testület arról is határozott, hogy az önkormányzati tulajdonban
lévõ leányfalui és balatonfenyvesi üdülõt árverés útján értékesíti. A
Balatonfenyves, Vörösmarty utca 31. szám
alatti üdülõt az értékbecslésben szereplõ 25,
56 millió forint minimális bruttó vételáron, a
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Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon történõ
bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán (mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30-9440203.
Dr. Hoffmann Attila – MSZP, PB-elnök – a hónap
4. csütörtökén 17-19 óráig a Kaszáló u. 45. sz.
alatt.
Horváth Tamás – Fidesz, 15. evk. – az ügyfélszolgálati irodában történõ elõzetes egyeztetés alapján.
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Balatonfenyves, Vörösmarty utca 32. szám
alatti hét végi házat 9,
48 millió forint minimális bruttó vételáron hirdetik meg.
A Leányfalu, Móricz
Zsigmond út 265. szám
alatti üdülõért legalább
96,72 millió forintot szeretne kapni az önkormányzat.
A képviselõ-testület
végül úgy döntött, hogy
a „Földutak szilárd burkolattal történõ ellátása
2007. évi üteme” címen
korábban elõirányzott
686,465 millió forintot
további bruttó 196,283
millió forinttal egészíti
ki a hitelfelvételi elõirányzat egyidejû felemelésével a 2008. évi
költségvetésben.
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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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Vizit a polgármesternél
Kerületi fiatalokat fogadott Riz Levente

Vásároljunk olcsón
magyar gyümölcsöt!

 MUNKATÁRSUNKTÓL

 SZAKÁCS ZSUZSA

Gyermekjóléti
Szolgálat Ifjúsági
Klubja szervezésében tizenhárom gyermek tett
látogatást Riz Levente
polgármesternél.
A
polgármester mesélt az
önkormányzat mûködésérõl, saját munkájáról. Elsõként a strandról
kérdezték a gyerekek,
hiszen idén az uszoda
és a strand is bezár az
átépítés miatt. Riz Levente elmondta, hogy a
régi uszoda felújítása
szeptember elejére elkészül, az élményfürdõ
pedig várhatóan jövõ
õsszel megnyílik. 2009
telén már jégpálya is
várja a téli sport kedvelõit. Jó hír az iskolásoknak, hogy az uszoda felújítása után a jegyár a
jelenlegihez képest 20
százalékkal
olcsóbb
lesz.
A gyerekek megkérdezték azt is, hogy ki a
fõnöke a polgármesternek, mire Riz Levente
válasza az volt: neki
minden kerületi polgár
a fõnöke. Hiszen értük
dolgozik, és az õ bizalmuktól függ, hogy
megválasztják-e újra.
A gyerekeket érdekelte, hogy milyen iskolai
végzettségre van szüksége egy polgármesternek, kap-e munkaruhát, és mivel tölti szabadidejét, ha van neki.
Riz Levente elmondta,

egítsünk a magyar
termelõknek és vásároljunk olcsó, jó minõségû, magyar árut! ezzel a felhívással fordultak Rákosmente lakosaihoz a Szövetség az
Élõ Tiszáért Egyesület
szervezõi, hogy július
12-én a rákoskeresztúri
piac melletti területen, a
kora reggeli órákban
közvetlenül a hazai termelõktõl kedvezményes és méltányos áron,
friss és jó minõségû
meggyet és sárgabarackot vásároljanak.
Proniewicz
Ferenc
szervezõ lapunknak elmondta, hogy tizennyolc mázsa meggy érkezett Nagyvarsányból,
ahol hatvan forintért
akarták a gazdáktól fel-
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A gyerekek az önkormányzat munkájáról érdeklõdtek

hogy az ELTE-n végzett
történelem, politológia
és összehasonlító irodalom szakokon, a munkaruhája öltöny és
nyakkendõ, de idõnként megengedi magának a farmert és a kockás inget is.
A családjáról is faggatták a gyerekek - 8
éves kisfia Vencel, aki
most fejezte be az elsõ
osztályt a Gregor József
Általános
Iskolában
minden hétköznap este
hétkor szigorúan figyeli
az óráját, hogy idõben
hazaér-e a papája, és akkor jöhet még egy foci a
XV. utcai sportpályán,
vagy némi bringázás a
környéken. Hét végén
rendszerint kirándulni
szoktak, kedvenc úticél
a Dunakanyar, a Pilis és
a Börzsöny hegyei. A
szabadidõ része még a
zenélés, a polgármester
rockzenekarával – ha az
idõbe belefér – bárhol
szívesen játszik.

O G A D Ó Ó R Á K

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 MSZP-irodában, a Kaszáló u. 45. alatt.
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.
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Arról is megkérdezték, miért érdemes tanulni?
Legfõképpen
azért, érkezett a válasz,
mert minél képzettebb
valaki, annál nagyobb
az esélye annak, hogy
olyan munkát talál,
amit örömmel csinál.
Fontos, hogy az ember
szeresse a munkáját,
hogy reggel jóérzéssel
induljon dolgozni. Ha
többet tanulunk, akkor
nagyobb lehet a választék, könnyebb megtalálni azt a feladatkört, amiben boldogok lehetünk.
Ez a családi életre is jó
hatással van.
A gyerekek kísérõi
beszámoltak arról, hogy
az Gyermekjóléti Szolgálat Ifjúsági Klubja
eseménydús programot
szervezett, amely egész
nyáron tart. Riz Levente
polgármesteri keretébõl
támogatást adott a
klubnak egy idei nyári
mozilátogatás
költségeire.

vásárolni, az amúgy kifogástalan minõségû,
frissen szedett gyümölcsöt. Itt a piacon elõször
százhetven forintért,
majd amikor fogytán
volt az áru, százhúsz forintért is odaadták a termelõk a vásárlóknak.
Úgy látszik a felhívás
sok emberhez eljutott,
mivel már reggel hat
órakor igen hosszú sor
kígyózott, kosarakkal
felszerelkezve a Mezõgazdasági bolttal szembeni asztalsornál, hogy
az igen kedvezõ árú és
minõségû meggybõl és
sárgabarackból vegyenek. Az utóbbi Agárdról érkezett 260 forintért, a termelõk elmondták, hogy a barackot
elõzõ nap szedték le, és
ígérték, hogy hoznak
még, ha lesz rá igény.

Felhívás
Az ÁNTSZ X.-XVII. kerületi Intézete augusztus 07-én
10-15 óráig a Baumax Áruház (Pesti u.2.) elõtti parkolóban parlagfûvel kapcsolatban 1 napos tanácsadást,
tájékoztatást tart. A helyszínen gyerek és felnõtt TOTOt tölthetnek ki nyereménytárgyakért.
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Oláh László – SZDSZ, – egyeztetés után, tel: 0620-392-2293, helyszín: Polgármesteri Hivatal.
Papp Péter Pálné – MSZDP, EUB-elnök – 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. (Az augusztusi szabadság miatt elmarad.)
Rózsahegyi Péter – Fidesz, KVB-elnök – minden hó-
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nap 2. hétfõjén 17-18 óráig a Polgármesteri Hivatal
308-as szobájában környezetvédelmi fogadóórát tart.
Ruthner György – MSZP, 4. evk., KVB-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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Ügyfélszolgálat
Hegyen és Ligeten
 VARGA ORSOLYA
únius 24-én az önkormányzat két új
kihelyezett Ügyfélszolgálati Irodát adott át. A
rákoshegyi (Rákoshegyi
Közösségi Házban) és
rákosligeti (Csekovszky
Árpád
Mûvelõdési
Házban) irodák lehetõvé teszik, hogy a kerületrészek lakóinak ne
kelljen Rákoskeresztúr
központjába beutazniuk, hogy ügyeiket elintézhessék.
A kihelyezett ügyfélszolgálati irodákban

J

minden elintézhetõ,
ami a központi ügyfélszolgálati irodán. Beadható minden hatósághoz címzett kérelem, és teljes körû felvilágosítást is ad az önkormányzat tevékenységével
kapcsolatos
tudnivalókról.
Az ügyfélszolgálatnál történik az épülethatósági, mûszaki, szociális kérelmek átvétele, az ügyintézéseknél
felmerülõ illeték- és
pénzbefizetéseket
a
helyben mûködõ pénztár intézi.

A Csekovszky Árpád Mûvelõdési Házba kihelyezett ügyfélszolgálat fogadási rendje:
(Rákosliget, Csekovszky Árpád Mûvelõdés Ház - Hõsök tere 9.)
Kedd: 13.00 órától 18.00 óráig Csütörtök: 13.00 órától 18.00 óráig
Páros héten péntek: 9.00 órától 12.00 óráig
A Rákoshegyi Közösségi Házba kihelyezett ügyfélszolgálat fogadási rendje:
(Rákoshegyi Mûvelõdési Ház - Podmaniczky Zs. u. 3.)
Hétfõ: 13.00 órától 18.00 óráig Szerda: 13.00 órától 18.00 óráig
Páratlan héten péntek: 9.00 órától 12.00 óráig

Miniszteri megbízott
lett Alexa György
 MUNKATÁRSUNKTÓL
únius 30-án alakult
meg a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium égisze alatt a Fogyasztóvédelmi
Tanács. A hatékonyabb
érdekegyeztetés biztosítása céljából alakított
háromoldalú egyeztetõ
fórum tagjai a kormányzati oldal, a fogyasztói oldal és a vállalkozói oldal, így a
szakmai szervezetekkel kiegészített tanács
konzultációs szerep-

J

Hírhozó
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kört lát el a kormány
mellett.
Szûcs Erika szociális
és munkaügyi miniszter a Fogyasztóvédelmi
Tanács alakuló ülésén
jelentette be, hogy Alexa
György – Rákosmente
országgyûlési képviselõje – miniszteri megbízottként fogja segíteni a
fogyasztóvédelmi tevékenységet. Ellenõrzi az
újonnan elfogadott törvény végrehajtását, illetve feladatul kapta a
Fogyasztóvédelmi Charta létrehozását.

Elkészült a kerület
fejlesztési stratégiája

Keresztúr városközpont az egyik fejlesztendõ terület

A rákoskeresztúri városközpont megújításához kapcsolódóan Rákosmente városvezetése elkészítette a kerület középtávra, a 2008-2013-as idõszakra vonatkozó fejlesztési stratégiáját, az ún. IVSt (Integrált Városfejlesztési Stratégia).
Az eddigi kerületfejlesztési koncepciókhoz képest egyik újdonsága, hogy a kerület egészére vonatkozó demográfiai,
környezeti, gazdasági és funkcióelemzésen és az erre épülõ stratégián felül a
kerületrészekre külön-külön is tartalmaz elemzéseket és fejlesztési terveket.
A kerület átfogó céljaként a hiányzó infrastrukturális feltételek pótlását és a
növekvõ lakosságszámhoz történõ alakítását, valamint a minõségi élettér kialakítását jelöli meg a dokumentum,
ezeket pedig oly módon kívánja elérni,
hogy a megmaradjon Rákosmente
kertvárosias, „zöld” hangulata. Ezeket
az átfogó célokat fogalmazza meg tömören Rákosmente jelmondata is:
„Rákosmente, a modern kertváros”.
A tematikus célok között szerepel a
közlekedési infrastruktúra javítása, a
gazdasági versenyképesség növelése,
a társadalmi kohézió és a helyi identitás megerõsítése, valamint a helyi természeti és épített örökség megõrzése
és fenntartható fejlesztése. A stratégia
ezeket a tematikus célokat további
alcélokra bontja, ilyen például a munkahelyteremtõ beruházások ösztönzése, helyi szabadidõ-eltöltési, sportolási
és szórakozási lehetõségek kínálatának
szélesítése, a közszolgáltatások színvonalának és elérhetõségének javítása, a
belvárosba történõ eljutási idõ rövidíté-

se vagy a kerületrészek közötti közlekedés javítása.
Az IVS Rákosmentét hat kerületrészre
osztja – Rákosliget, Rákoskeresztúr,
Rákoshegy, Rákoscsaba-Újtelep, Rákoscsaba és Rákoskert – és ezen belül
is megnevez olyan konkrét akcióterületeket, amelyeken várhatóan 2013-ig a
közszféra és a magánszféra külön-külön vagy együttesen, egymást kiegészítve hajt végre fejlesztéseket.
Ilyen akcióterület a rákoskeresztúri városközpont, ahol részben uniós pályázati forrásokból mélygarázs, fõtér, szolgáltatóház, gyalogos sétány és megújult közterek jöhetnek létre, vagy a Kucorgó tér, ahol a fõvárosi önkormányzattal és magánberuházókkal történõ
együttmûködés következtében új korszerû városi alközpont alakulhat ki
megújult kereskedelmi, közigazgatási
és oktatási funkciókkal. Minden kerületrészben ki lett jelölve legalább egy
akcióterület, amely a stratégia megvalósítása során infrastrukturális fejlesztésekkel gazdagodik.
A 263 oldalas IVS a rákoskeresztúri
városrehabilitációs programot tartalmazó ún. Elõzetes Akcióterületi Tervvel
együtt teljes terjedelmében letölthetõ
az önkormányzat honlapjáról (www.
rakosmente.hu), az Integrált Városfejlesztési Stratégia címû banneren keresztül. A dokumentumokat bárki szabadon véleményezheti: a javaslatokat
és észrevételeket a palyazati.iroda
@rakosmente.hu e-mail-címre várjuk.

HIRDETÉSFELVÉTEL már
a Célpont ingatlanirodában is!
1173 Budapest, Pesti út 156.
Tel./fax:06-1-256-2144 Mob.:06-30-546-3362, celpontingatlan@gmail.com

Rákosmente Önkormányzata
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Wass Albert-szobor Kerten
Adományokból és képviselõi támogatásból kap emlékmûvet az erdélyi író
 KILI TAMÁS
húsvétkor felavatott pápaszobor
után hamarosan újabb
köztéri alkotással gazdagodik Rákosmente.
Civil kezdeményezésre
Wass Albert-szobrot állítanak szeptemberben
Rákoskerten a Pesti út
Erzsébet körút sarkán.
A készülõ szobrot július
10-én megtekintette Riz
Levente polgármester,
Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani Zoltán
önkormányzati képviselõ is. A Kolozsvár
mellõl
elszármazott,
majd Amerikába emigrált író mellszobrát
Bedei Gábor rákoskerti
szobrászmûvész szabadidejében készíti. A
szobor az ötvenéves
Wass Albertet örökíti
meg tollal és papírtekerccsel a kezében, a
kopjafaszerû alkotás
felsõ részére pedig egy
székely motívumokkal
gazdagított hármas vi-

A

Bedei Gábor rákoskerti szobrászmûvész készülõ mûve

lágkép ábrázolást álmodott meg a mûvész.
Hatvani Zoltán elmondta, hogy másfél
évvel ezelõtt egy rákoskerti lakos kereste meg
a Rákoskerti Polgári
Kört azzal az ötlettel,
hogy nemzetünk kimagasló írójának, Wass
Albert
születésének
100. évfordulója alkalmából emeljenek szobrot Rákoskerten. A civil
kezdeményezés
700
ezer forintot gyûjtött

Pihenõpadok
kerületszerte
Folytatás az 1. oldalról >
Az akció folyamatos
lesz, minden évben telepítenek új padokat. A
javításukat, felújításukat is folyamatosan elvégezik majd.
Az önkormányzat 48
db Kikötõ típusú padot
rendelt meg a Mónus Illés parkba, Újlak utcai
rendelõ elé, Kõrösi iskolához, Pesti út 170. és
Kaszáló szervizút közé,
Patak presszó elé, Pesti
út 166. mellé, Tápió
térre, Szigetcsép utcaZrínyi úti kiteresedés,
Tanár utcai játszóterekre, Erzsébet krt. 81.
elõtti kiteresedésre, Er-

zsébet krt. - Kékliliom
utca, Erzsébet krt. - Rózsaszál utca, Erzsébet
krt. - Nyomdász utca,
Sáránd utcába, Zrínyi út
- Rákoskert sgt. sarkára,
Derkovits térre, Ede utcai sportpályához, Dormánd utcai játszótérre,
Zrínyi út - Kékliliom utca, Gyolcsrét u. - Vecsey
utcába. 36 db Schönbrunn típusú padot
kapott a Szent István tér,
Dózsa Mûvelõdési Ház,
Rákoskert sgt. - Pásztortûz utca, Rákoskert sgt.,
Szabadság sugárúti iskola, Árpádházi Szent
Erzsébet park, Csaba
vezér tér, Hõsök tere.

össze a megvalósításra,
az alkotás alapanyagát
képezõ márványtömböt pedig Bedei Gábor
ajánlotta fel e nemes
célra, ez azonban nem
fedezte az 1,4 millió forintba kerülõ alkotást.
Három rákoskerti képviselõ, Fenke Ferenc,
Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán fölkarolták
a kezdeményezést és a
hiányzó 700 ezer forintot saját képviselõi keretükbõl pótolták. A

szobor az önkormányzat tulajdona lett, és elindították a hivatalos
eljárásokat, a zsûri elfogadta az alkotást így
már nincs akadálya a
szobor felállításának.
Jelenleg folynak az elõkészületek a helyszín
kialakításával kapcsolatban, most érkeztek
be az árajánlatok. Elképzeléseik szerint egy
öt méter átmérõjû,
cseppformájú, virágágyással, díszkõvel kirakott terecske ad majd
méltó helyet a neves író
szobrának. Budapest elsõ köztéri Wass Albertszobrának avatójára a
szervezõk szeretnék
meghívni az író fiait is,
de részvételük egyelõre
még nem biztos. Mivel
Rákoskert lakói ebben
az évben ünneplik a kerületrész fennállásának
75. évfordulóját, az emlékév fényét is kívánják
emelni ezzel a köztéri
szoborral – hangsúlyozta Hatvani Zoltán.

Ingyenes
szolgáltatások
a Fidesz
irodájában
Jogsegély Veresné Dr.
Hole Ágnes e hónapban
szünetel, egyeztetés:
rakosmente@fidesz.hu
* Építésügyi szaktanácsadás Krupánszki
Teréz augusztus 12-én
(kedd) 18-19 óráig *
EU-pályázati szaktanácsadás Herédi István.
Elõzetes
egyeztetés
alapján: 06-20-9205145 heredi.istvan@
freemail.hu * Növényvédelmi tanácsadás
Gál Miklós augusztus
5-én (kedd) 18-19 óráig * Informatikai tanácsadás Gulyás Lajos:
06-70-367-97-00
*
Adózási, könyvelési
tanácsadás Góczán Péterné Anikó e hónapban
szünetel, egyeztetés:
rakosmente@fidesz. hu
Irodánk: Rákoscsaba,
Péceli út 106. telefon:
259-13-14
Nyitva tartás: hétfõ-péntek
16-19 óra között
www.rakosmente.fidesz.hu
rakosmente@fidesz.hu

Júliusban beindul az útépítés
 KILI TAMÁS
orváth Tamás, az
önkormányzat
beruházásokért felelõs alpolgármestere a
Hírhozónak elmondta, hogy júliusban két

H

ütemben kezdõdnek
el az útépítési munkák kerületünkben. A
kivitelezés idõtartama
várhatóan száz napot
vesz igénybe, ami azt
jelenti, hogy a munkák októberben befe-

I. ütem
Strázsahegyen Szervízút a Pesti út mellett
(Hegyalatti utca és a Vécsey utca között),
Toldi utca (Erzsébet körút és a Bodonyi utca között),
Andrásfa utca (Erzsébet körút és Bodonyi
utca között),
Andráshida utca (Erzsébet körút és
Bodonyi utca között)
Szigetcsép utca (Nagyszentmiklós utca és a
Pesti út között),
Kisvárda utca (Lövész utca és a Pesti út között).

jezõdnek. Az útépítési
munkák a járda, a vízelvezetés kiépítésével
és a szükséges közvilágítás bõvítésével július 24-én és július 27én kezdõdnek el az
alábbi utcákban:

II. ütem
545. utca (513. utca és az 526. sor között),
513. utca (516. utca és az 545. utca között),
Damjanich utca (Táncsics Mihály utca és a
Ferihegyi út között),
Jászdózsa utca (Naplás utca és a Vendég
utca között),
Kiskút utca (Harsona utca és a Diadal utca
között),
Alsópetény utca (Kiskút utca és a Rácsos
utca között),
Részes utca (Ananász utcától végig).
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
- ARCULATTERVEZÉSRE -

kertváros odafigyel minden ott élõre, és az vábbi internetes és nyomtatott médiumban. (pl:
ott élõk odafigyelnek a városukra.
kreativ.hu, Iparmûvészeti Egyetem faliújságján)

Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata nyílt pályázatot ír ki
A pályázattal kapcsolatban elvárások:
A pályázat elkészítése kapcsán felmerülõ
az Önkormányzat arculatának megújítása
költségeket az Önkormányzat nem vállalja át.
érdekében.
1. A pályázatban el kell készíteni egy a XVII.
kerületre jellemzõ logótervet. A logó tarA pályázatok beküldésének határideje:
Önkormányzatunk az elmúlt hónapokban
talmazhatja Rákosmente címerét, de ez
2008. szeptember 01.
úgy döntött, felveszi a Rákosmente nevet.
nem kötelezõ érvényû. E logó lehetõleg ne
A pályázati elbírálás elsõ fordulója:
A pályázat célja, hogy az önkormányzat
csak a hivatal jelképe, hanem a kerület
2008. szeptember 12.
megjelenése tükrözze Rákosmente jellegét,
egészének jelképe legyen. Lehetséges kaA közönségszavazás:
és egy esztétikus, igényes képet kölcsönözbalaembléma használata is.
2008. szeptember 15-26.
zön a kerület egészének. Elérendõ cél, hogy
Végsõ elbírálás és eredményhirdetés:
az új arculatot Rákosmente lakói magukénak 2. El kell készíteni egy színkombinációt, meg
2008. október 01.
érezhessék, a logó a kerületi identitás erõsíkell jelölni egy betûtípust és azok javasolt
tését szolgálja.
használatáról kódexet kell készíteni.
Pályázat benyújtásának módja
Az arculati koncepció
Rákosmente – modern kertváros

3. A pályázatban el kell készíteni a logót tartalmazó irodai alkalmazhatóságot, így FF
és színes formátumban: hivatalos papírok fejlécét, névjegytervet, levélpapírtervet, borítéktervet, A3 és A4 nagyságú
fejléces plakáttervet, díszoklevéltervet,
helyi újság fejléc-tervet, ajándéktárgyötleteket.

Az önkormányzat munkatársainak közvetlen
tapasztalatai, a hozzánk érkezõ vélemények,
javaslatok, a különbözõ felmérések egyöntetûen azt mutatják, hogy a XVII. kerületiek elsõsorban Rákosmente kertvárosias jellegét
szeretik, ahhoz kötõdnek.
4. A pályázó javaslatot tehet egy a XVII. keAz itt élõk szeretnének büszkék lenni arra,
rületre, Rákosmentére jellemzõ jelmonhogy egy otthonos, meghitt, zöldfelületben
datra, szlogenre.
gazdag, mégis dinamikusan fejlõdõ, a fõváros és az ország vérkeringésébe szervesen 5. Az elkészült arculatnak alkalmazhatónak
bekapcsolódó kertvárosban élnek.
kell lennie Rákosmente honlapján, elektronikus levelekben, továbbá kicsinyített
Ezt a kettõs igényt foglalja össze a modern
verziójának alkalmasnak kell lennie repkertváros, mint az új Rákosmente-identitás
rezentációs tárgyakon való megjelenítésközponti definíciója.
re, nagyobb formátumú molinókon, plakátokon.
A pályázat tehát tágabb értelemben nem
pusztán egy önkormányzati arculat, hanem a Az új arculatnak utalnia kell a kerület értéke„modern kertváros” identitás egységes vizu- ire, annak jellegét hangsúlyosan tartalmazális megjelenítésének kialakítását célozza.
nia kell.

A modern kertváros több mint egy lakóhely, Az arculat stílusa legyen ötletes, végiggona modern kertváros a jövõ életformája.
dolt, modern, emberi, szerethetõ, egyedi,
más logóktól határozottan eltérõ.
Ez az életforma mindenek elõtt erõs közös- Fontos, hogy az elemek legyenek bõvíthetõk:
ségi érzésre épül, kölcsönös bizalomra és az önkormányzat minden irodája, a kerület
felelõsségre, egymás iránti tiszteletre, odafi- más intézményei is alkalmazhassák annak
gyelésre, közös értékeink és környezetünk mutált verzióját.
tudatos megóvására, szépítésére.
A pályázatnak tartalmaznia kell a fenti alkalEnnek az életformának alapja a szociális biz- mazások mindegyikének nyomtatott példáját
tonság, az egészség, a tanulás, és szerves és digitális formában is át kell nyújtani azt,
része a kultúra, a sport, a hagyományok õr- valamint szükséges egy prezentációs CD átzése, új hagyományok teremtése.
nyújtása is.
A modern kertváros otthonos, levegõs, tágas, barátságos, sok benne a zöld terület, a A pályázat nyílt, ugyanakkor nem vehet részt
sportlehetõség, a játszótér, a jó infrastruktú- az a cég, vagy személy, aki csõdeljárás, felra, és minden korszerû szolgáltatás elérhetõ, számolás, végelszámolás alatt áll, lejárt eseami a városi ember számára szükséges.
dékességû adó- vagy TB-tartozása van.
A modern kertváros tiszta, rendezett, bizton- Az Önkormányzat a pályázatot meghirdeti és
ságos, könnyen megközelíthetõ. A modern közzéteszi az internetes oldalán, valamint to-

Színes nyomtatóval kinyomtatott mintapéldányok a kért alkalmazásokból. Mûszaki és
stílusleírások - nyomdai, grafikai útmutató,
kódex.
A pályamunkákat postai úton, vagy e-mailen
lehet benyújtani. Postai úton, CD-re írva kérjük eljuttatni az Önkormányzat címére: 1173
Pesti út 165.
A pályázat jeligés, így az anyagban KÜLÖN
ZÁRT BORÍTÉKBAN kérjük megadni a következõ adatokat: pályázó neve, levelezési címe,
e-mail-címe, telefonszáma, szervezeti pályázó esetén: pályázó szervezet képviselõjének
neve, elérhetõsége.
A pályázat elbírálása kétfordulós. A beérkezett pályamunkákat egy bíráló bizottság bírálja el, majd a 4 legjobbat internetes közönségszavazásra bocsátja, amelynek eredményét a bizottság végsõ döntésében figyelembe veszi.
A pályázatokat a XVII. kerületi Önkormányzat
egy ennek a pályázatnak az elbírálására létrehozandó munkacsoportja bírálja el.
A második fordulóba jutott alkotások 50-50
ezer Ft-ot nyernek. A gyõztes munkát készítõ pályázó az Önkormányzat arculatának
megújításáért 450 ezer forintot nyer a kreatív tervezésre.
A pályázó vállalja, hogy nyertes pályázati
anyagát a díjazás fejében kizárólagos joggal
Rákosmente Önkormányzata jogosult használni. Az arra vonatkozó szerzõi jogok kizárólagosan Rákosmente Önkormányzatát illetik meg.
Az arculatpályázattal kapcsolatban felvilágosítást a 253-3371-es telefonszámon kaphatnak.
Rákosmente Önkormányzata
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Az egészség jegyében
Semmelweis-napot rendezett az egészségügyi szolgálat

Elõadások
a mozgássérülteknek

 MUNKATÁRSUNKTÓL

 MUNKATÁRSUNKTÓL

XVII.
kerületi
Egészségügyi
Szolgálat június 27-én
tartotta meg az egészségügyben dolgozók
tiszteletére a Semmelweis-napot.
190 évvel ezelõtt született Semmelweis Ignác,
a gyermekágyi láz elleni
védekezés elindítója, az
anyák megmentõje. A
magyar egészségügy
dolgozói az õ nevének
és tetteinek fényében
gyógyítanak.
Az egybegyûlt egészségügyi dolgozókat Benedek Katalin, a kerületi
egészségügyi szolgálat
vezetõje köszöntötte.
Bényi Zsolt, az önkormányzat Egészségügyi
Bizottságának elnöke
beszédében méltatta a
kerületi egészségügyieket, és megköszönte
munkájukat. Az egészség csodája a legna-

kerületi mozgássérült egyesület
utolsó összejövetelét
tartotta a nyári szünet
elõtt. Alexa Györggyel
ezúttal az Országos
Egészségügyi Pénztár
gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõ
fõosztályáról Jedlovszky
Katalin volt a vendég.
Jedlovszky Katalin elmondta: a rehabilitációs
eszközök (botok, mankók, járókeretek, kerekes székek) a közgyógyellátásban részesülõk
számára térítésmentesek. Ugyanígy lehet
OEP-finanszírozással
javítást kérni. A kihordási idõ lejárta után a
régi eszközt nem kell leadni, automatikusan jár
az újabb.
Nehéz helyzetben lévõk számára lehetséges
egyéni méltányossági
ügyintézést kérni, az er- Alexa György

2008. JÚLIUS 24.

A

A

Bényi Zsolt, Benedek Katalin és Dombóvári Csaba

gyobb érték, aki a gyógyítást végzi, az egészségért küzd – mondta
Bényi Zsolt.
A beszéd után az idén
nyugdíjba vonuló egészségügyieket
köszöntötték, akik több
mint 30 évet dolgoztak
a pályán. Kovácsné Helmeczi Katalin, Kókainé
Fülöp Klára, Ambrus
Lászlóné vehették át a virágcsokrokat.
Az eseményen megje-

lent Dombóvári Csaba alpolgármester is, a rendezvényt támogatta Riz
Levente polgármester és
Fohsz Tivadar alpolgármester.
Az ünnepség végén a
15 éves Regõs Kiss László, kerületünk nagy énekes tehetsége, valamint
Fehér Zsuzsanna – mindketten a Dévai Nagy
Kamilla Krónikás Zenede tanítványai – énekeltek reneszánsz dalokat.

Fókuszban a vastagbélrák
Nemzetközi konferencia a férfiak egészségének megõrzéséért
Rákosmente Önkormányzat
Egészségnevelése társszervezõje volt a június
12-én tartott férfiak
nemzetközi hete országos konferenciának. A
konferencián országos
hírû elismert szakemberek tartottak elõadást az
életmód szerepérõl a
vastagbélrák megelõzésében, a vastagbélrákszûrések jelentõségérõl,
sebészi lehetõségekrõl e
betegség gyógyításában, hazai és nemzetközi adatok tükrében elemezték e betegség epidemiológiáját, kialakulásának megelõzési lehetõségeit. Lehetõség
volt azoknak a civil
szervezeteknek a bemu-

A

tatkozására is, akik tevékenységükkel kapcsolódnak e témához. A
szervezõk erre az alkalomra egy könyvet is
megjelentettek Férfiak
egészségéért! címmel.
Az igényt a konferenciára az a felismerés
hozta, hogy világszerte
a férfiak megbetegedése
és annak aránya jóval
magasabb a nõkéhez viszonyítva. A demográfiai és morbiditási adatokat elemezve a születéskor várható élettartam tekintetében a férfiak 5-8 évvel rövidebb
életre számíthatnak, az
idõ elõtti halálozásért
elsõsorban a keringési
betegségek, daganatok,
májzsugorodás, balese-

tek a felelõs, erõsebb náluk a mentális magány,
az izoláltság, az önértékelés hiánya. Mindehhez még hozzájárul,
hogy a férfiak ritkábban
veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. Szükséges volt,
hogy ennek okait, hátterét sokoldalú és átfogó
vizsgálatok tárják fel és
ezek alapján országonkénti és nemzetközi tevékenység alakuljon ki.
Nemzetközi megállapodás alapján minden
év júniusában tartják a
férfiak egészségének
nemzetközi hetét.
Magyarország hazai
tevékenységgel és a
nemzetközi
programokba történõ bekap-

csolódással csatlakozott
a mozgalomhoz. Jelenleg már ezt a tevékenységet szervezõ és összefogó civil szervezet is
megalakult, a nemzetközi konferenciákon, tanácskozáson aktív részvétellel igyekszik helyét
megerõsíteni. E sorok
írója, Magyarországot
képviselve, részt vett
április 11-13-ig a Stockholmban tartott az európai Men's Health Forum a Férfiak Egészségéért Európai Fórum
konferenciáján.
Dr. Gritz Arnoldné
egészségnevelõ,
fõtanácsos,
a XVII. ker.
Egészségnevelés vezetõje
www.egeszsegneveles17.hu

re a célra alakult fõosztályon. Ezt olyan eszközök esetében lehet
igénybe venni, amely
nincs rajta a támogatási
listán, de ehhez is kell a
szakorvos igazolása.
Tájékozódni
a
www.oep.hu weboldalon lehet, vagy Jedlovszky Katalinnál (telefon: 350-2001/2307
mellék). Panasszal az
OEP Ellenõrzési Fõosztályán lehet élni (1139
Bp. Váci út 73/a).

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: 0620-916-1987 * Dr.
Lendvai László elõzetes
egyeztetés – telefon: 0620-944-13-91
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

10

Hírhozó

ZÖLDOLDAL

Szelektív hulladékgyûjtés az Anna-házban
A szemétdíj 20-30 százaléka is megtakarítható lenne
 KILI TAMÁS
ázon belüli szelektív hulladékgyûjtéssel a társasházak
szemétdíjának 20-30
százaléka spórolható
meg – derült ki nemrégiben az Öko-Pack Kht.
népszerûsítõ programjának eredményeibõl. A
teszt során bebizonyosodott, hogy egy 100 lakásos társasház lakói
egy hónap alatt 2500
darab mûanyag palackot dobnak ki, ami az
összes szemétmennyiség 40 százalékát jelenti. Ha a kidobandó palackok térfogatát jelentõsen csökkentjük, akkor kevesebb szeméttárolóra van szükség, alacsonyabb lesz a szemétszállítás díja.
Ez a lehetõség inspirálta a kerületi Borsó
utca 64/c alatti társasház vezetését és lakóit

H

A társasház lakói szelektíven gyûjtik a hulladékot

arra, hogy szelektíven
gyûjtsék a házban keletkezõ hulladékot. A
kezdeményezés bevált
és jól mûködik. Mindkét lépcsõházban felszereltek egy-egy mûanyagpalackprést, gondosan elkülönítve tárolják az üveget, kartonpapírt, újságpapírt, fémdobozokat és az össze-

A gazdám felújítja a fürdőszobát.
Én is segítek!

A lomtalanításkor
sem viszik el.

nyomott petpalackokat.
Az összegyûjtött anyagokat hetente egy alkalommal a ház gondnoka szállítja el a Gyökér
utcai szelektív hulladékgyûjtõbe.
Móczik Zsoltné, az Anna-ház közös képviselõje elmondta, hogy a
környezetbarát
civil
kezdeményezéssel na-

gyon sok pénzt tudnak
megspórolni. Korábban
összesen 22 darab kukájuk volt, igen sokat fizettek a szemétszállításért, ma már 14 kuka is
elég a két háznak.
Rózsahegyi Péter önkormányzati képviselõ,
az önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának elnöke a Hírhozónak
elmondta,
hogy példaértékû az
Anna-ház lakóinak kezdeményezése, Rákosmentén tudomása szerint elsõként indítottak
házon belüli szelektív
programot. Korábbi fórumokon már egyeztettek társasházi gondnokokkal, közös képviselõkkel errõl a lehetõségrõl, szintén a hulladék
mennyiségének csökkentése, illetve a szeméttárolók körüli állapotok javítása céljából.
Eddig azonban nem ta-

Minden lépcsõház kapott
egy mûanyagpalackprést

A kukába
nem dobhatom.

Mit csináljunk
a sittel?

Valaki az
erdőszélre viszi!!!
HRRR!!! EZT NEM
SZABAD!!!

láltak megfelelõ szakmai partnert ahhoz,
hogy a kerületben akár
mindegyik társasházi
lakás (több mint 8500)
számára biztosítsanak
közvetlen
szelektív
gyûjtést. Az érdeklõdõknek azt javasolják,
addig is kezdjék el kicsiben, maguktól, amíg
a megfelelõ tárolóedények és hozzá a szolgáltatás meg nem érkezik.

Fél köbméterig
ingyenes, Ferihegyi út,
Felsőbabád utca sarkán
a reptér mellett a bányában.

Várjuk környezetvédelmet érintõ észrevételeiket, javaslataikat:

kornyezet@rakosmente.hu
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A két kerület összefogása
Keresztúriak és kõbányaiak közösen tették rendbe az erdõt
 MUNKATÁRSUNKTÓL
gócs Zsolt X. kerületi (Fidesz), valamint Koszorúsné Tóth
Katalin XVII. kerületi,
akadémiaújtelep-madárdombi (független)
képviselõ közös felhívást intézett a két kerületrészt összekötõ erdõrész takarítására, rendbetételére, valamint egy
sétálóút kialakítására.
Agócs Zsolt kezdeményezésére összefogtak a „szomszédok” és
közös munkába kezdtek.
Mindkét kerületbõl
sokan jöttek el, a környezet tisztasága és
rendezettsége iránt tenni akaró lelkes emberek, így sikerült kialakítani egy másfél kilométeres sétáló utat, Koszorúsné Tóth Katalin és Agócs Zsolt képviselõk akciója sikeres volt

A

A komposztálás
és gyógyító táplálékaink
Jelentõs energia-megtakarítást is el lehet érni
 MUNKATÁRSUNKTÓL
úlius 8-án tartották a Keresztúri Társas Kör komposztálási tanfolyamának utolsó elõadását. Jánosik Zsuzsa
biokonyhász elõadásában, a
komposztálás és a táplálkozásunk-egészségünk
közötti
összefüggésekre hívta fel a jelenlévõk figyelmét. Nem véletlen a rengeteg allergiás ember,
a szervezet elsavasodása és a
betegségek kialakulása.
A Keresztúri Társas Körnek
az a célja, hogy minél többen
megértsék és meg is tegyék,
hogy a zöld hulladékot helyben dolgozzák fel, és ne kerüljön a kommunális hulladékkal
a szeméttelepre, vagy az égetõbe. Így visszakerül a tápanyag a földbe, az elszállítással nem szennyezzük a levegõt, ezáltal takarékoskodunk
az energiával. Ha a talaj hu-

J

musztartalmát növeljük, csökkenthetõ a mûtrágya és az elõállításához szükséges energia,
a tápanyagban gazdag talajokon a növényeknek nincs
szükségük növényvédõ szerekre, így az ehhez szükséges
energiára. Aki komposztál, az
jelentõs energia-megtakarítást valósít meg. A Keresztúri
Társas Kör ígéretet kapott,
hogy a következõ évben 100200 család számára biztosít a
hulladékkezelõ cég gyûjtõedényeket.
Szeptemberben folytatják a
komposztáló családok szervezését, komposztáló edényzetes akciójukat, amihez további
szolgáltatásként szeretnék bevezetni a házi komposztálásban részt vevõknél a házhoz
menõ gallyaprítást is. Az
egyesület õsszel 3 iskolában és
1 óvodában folytatja a komposztálás népszerûsítését.

amelynek mentén padokat is telepítettek. A
munka
fáradalmait
enyhítette a bográcsban
fõtt gulyásleves közös
elfogyasztása.
Köszönet
illeti
mindazokat, akik részt
vettek a munkában,
Rákosmente országgyûlési képviselõjét,
Pesti Imrét és feleségét,
valamint a X. kerületi
Fidesz-frakció képviselõit.
A munkaeszközöket
Rózsahegyi Péter, Rákosmente Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottságának elnöke biztosította.
A megkezdett munka
folytatása természetesen nem marad el, a
képviselõk még további
terveket szeretnének
megvalósítani.

12

Hírhozó

O K TA T Á S

Óvodapedagógus
munkakör betöltésére
képzett óvodapedagógust keresek.
A pályázat beadásának határideje:
augusztus 07.
Cím: 1174 Budapest Kép u. 21.
Az állás elfoglalás ideje:
szeptember 01.
A pályázathoz csatolni kell
az alábbiakat:
önéletrajz, diploma, egyéb végzettséget
tanúsító okirat másolata.
További részletek
a Rákosmente honlapon olvashatóak.

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

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

KONTÉNER
INGYENES RAKODÁSSAL
ÉPÜLETBONTÁS,
FÖLDMUNKA

Béres-díjjal jutalmazták
Kitüntették Marsiczki Józsefnét, a Napsugár óvoda pedagógusát
 SZAKÁCS ZSUZSA
magyar egészségügy napján,
július 1-jén elsõ alkalommal adták át a Béres Egészség Hungarikum Díjat, amelyet
hagyományteremtés
szándékával hozott
létre Béres József. A kitüntettek közt volt
Marsiczki Józsefné, a rákoskeresztúri Napsugár Óvoda óvodapedagógusa is.
Klenovszki Tímea, a
Béres alapítvány munkatársa lapunknak elmondta, hogy a díjjal
azoknak a civil és
egészségügyi dolgozóknak a munkáját
köszönték meg, akik a
környezetükben élõ
emberek egészségéért
és a közösségükért kiemelkedõ munkát végeztek, aminek köszönhetõen
egy
egészségesebb, sikeresebb életmód megteremtésére van kilátás. A díjazottakat a
Béres Egészség Hungarikum Alapítvány
kuratóriuma választotta ki, civil ajánlások
alapján.
Marsiczki Józsefné,
Marikával a Napsugár
óvodában találkoztunk, hogy gratuláljunk a Béres Egészség
Hungarikum Díjhoz,
és beszélgessünk az eltelt harminc évrõl.
– Pont nyaraltam,
amikor felhívtak telefonon, hogy július 1jén, egy ünnepség keretén belül átvehetem
a nekem ítélt Béres-díjat. A kollégáim közül
még sokan nem is
tudják.
– Ez a kitüntetés mit
jelent önnek, dicsõséget,
önigazolást? Mondhatni, hogy az elmúlt harminc év egy tudatos út

A

Az óvodás gyerekeknek is szükségük van a sportra

volt, vagy az évek során
kialakult tudásra, tapasztalatra épült?
– Nyolc éve, itt a
Napsugár óvodában
dolgozom, és elmondhatom, hogy a kezem
alatt felnövekvõ gyerekek mozgásfejlesztésével mindig tudatosan, kiemelten foglalkoztam. Nagyon
hamar rájöttem, hogy
sokkal könnyebb a
problémáikon úgy úrrá lenni, ha az életkoruknak
megfelelõ
mozgással leterhelem
õket. Mire elérik a
nagycsoportot, szinte
kivétel nélkül kialakul
bennük az egészséges
versenyszellem, az
egymás segítése, sõt
még az egészséges
táplálkozás is része
lesz életüknek. És
ezek a kis nebulók
nem csak a futás, a
különféle mozgás területén nyújtanak kiemelkedõt,
hanem
úgy a mesemondásban, mint más szellemi kihívásokban is az
élen járnak.

– A családok egyre inkább rohanó életvitele
mennyiben érinti manapság a kisgyerekek
szellemi és fizikai erejét?
–
Természetesen
mint minden, ez is
nagyban befolyásolja
fejlõdésüket, hisz a
szülõk egyre többet
dolgoznak, a nagymamák és nagypapák
nyugdíjkorhatára kitolódott, így õk is
munkával töltik a hétköznapokat, a gyere-

kekre pedig egyre kevesebb idõ jut. Ritkulnak a közös kerékpározások, a focizás, az
együtt töltött séták,
vagy a családi kártyá-

zás, társasjátékozás,
ezeket a meghitt családi együttléteket nem
tudjuk pótolni.
– A Napsugár óvoda
központi helyen fekszik,
így a jelentkezési idõszakban a különbözõ csoportok létszáma igen hamar betelik, mennyi
most a csoportlétszám,
és ön szerint mi lenne az
ideális?
– Az óvodánkban
tényleg igen hamar kitehetnénk a megtelt
táblát, és ezt valószínû
nem csak a jó fekvésének, hanem az itt dolgozók munkájának is
köszönhetõ. Az ideálisnál jelenleg kicsit
magasabb létszámmal
mûködnek a csoportok, de ez persze öröm
is, mert azt jelenti,
hogy sok kisgyerek él
kerületünkben.
– Mire ez a cikk megjelenik a Napsugár óvodában is elkezdõdik a
nyári szünet. Õszre van
már valami új ötlete,
amivel meglepi a kollégáit és a gyerekeket?
– Igen, van egy új
módszer, amit én is
nemrég tanultam, az a
lényege, hogy a csoportommal minden
héten megbeszéljük,
hogy milyen jó dolog
érte õket az elmúlt napokban, mi az, ami
nagyon jól esett nekik,
tehát mindent megpróbálunk a pozitív
oldalról megközelíteni. És mivel a gyerekek hihetetlenül érzékenyek és õszinték,
egyre jobban megnyílnak a társaik elõtt
is. Szóval, ha visszajövünk a szabadságról,
ezt a módszert szeretném a kolléganõimmel is megismertetni,
hogy minél több óvodás mondja el, jó gyereknek lenni.
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„A gyerekek játékosan szerethetik
meg nálunk a komolyzenét”
Interjú Bokor Juttával, a Bartók Zeneház mûvészeti vezetõjével
Június végén az óriási
sikert aratott Don Giovanni opera-keresztmetszettel végéhez ért a
Bartók Zeneház második évadja. Az elmúlt
idõszakról és az elõttünk álló évadról beszélgettünk az intézmény kuratóriumának
vezetõjével, a Magyar
Állami Operaház magánénekesével, Bokor
Juttával.

 HORVÁTH TIBOR
ogyan értékeli az elmúlt évadot, illetve
milyen tapasztalatokkal
gazdagodott mûvészeti vezetõként?
– Nagyon sikeresnek
érzem az elmúlt évet,
amelynek során változatos programokat kínáltunk. A gyermekek
zenei nevelésére különös hangsúlyt fektetünk, hogy igényszintjük
megemelkedjék.
Kezdetben sok iskolának kellett telefonálnom, hogy a Szerelmi
bájitalra meglegyen a
kellõ nézõszám, de aztán úgy beindult, hogy
összesen hét bemutatót
élt meg az elõadás.

H

Ugyanez volt a helyzet a
János vitézzel is. E mûvekbõl a legnépszerûbb
dallamokat kiválasztottuk, és meg is tanítottuk
a gyerekeknek. Vivaldi
Négy évszakából is
„kibarkóbáztuk” a zenei
effektusokat, hogy picik
megértsék azok jelentését. Örömmel tölt el,
hogy a következõ évadra már két óvoda is bejelentkezett hozzánk.
– Prokofjev Péter és a
farkas mûve is megélt jó
pár elõadást.
– Igen. Ebben a mûben csak 25 perc a zenei
anyag, így volt idõnk arra, hogy megismertessük a gyerekeket a rézfúvós hangszerekkel.
Kollégám, Szabó Vilmos

segített ebben, hiszen
tubás volt. Ennek az elõadásnak a sikere Budáig
is elért: egy XI. kerületi
iskola diákjai négyszer
is ellátogattak hozzánk.
A gyerekek játékosan
szerethetik meg nálunk
a komolyzenét, és 90
százalékuk örömmel jön
vissza. Igyekszem a
fény felé vinni azokat,
akik erre nyitottak.
– Nagy bátorság és hit
kell ahhoz, hogy a kereskedelmi médiumok által lebutított, agresszív világban valaki a klasszikus értékek közvetítését tûzze a
zászlajára.
– Hit nélkül bele sem
vágtam volta. Két év
alatt kialakult egy hûséges mag, akik folyamatosan eljárnak hozzánk.
Felelõsséggel tartozom
nekik. Ezért csak olyan
zenészek léphetnek fel a
BZH-ban, akik profeszszionálisak. Bartók szelleméhez sem lenne ildomos, ha hakni jellegû
produkcióknak adnánk
teret. Sok zenésztársamnak okozott már nagy
meglepetést a zeneház
külleme: már a kertben
meglepõdtek az eléjük
táruló látványtól.

– Nemrég fejezõdtek be a
Fehér Galamb CD lemezfelvételei.
- A felvétellel már végeztünk, most a vágás
van soron. A felvételek
ideje alatt a zongorahangoló minden nap itt
volt. A hanganyag zenészei közül kiemelném
az áldozatos munkát
végzõ Massányi Viktor
baritonistát és Pertis Attilát, aki pár alkalommal
Bécsbõl jött át, hogy
együtt próbálhassunk.
– Melyik elõadásokat érzi a legsikerültebbeknek?
– A Don Giovanni
óriási siker volt, remek
szereplõkkel, akik közül kiemelném kerületünk nagy tehetségét,
Gaál Csabát, aki most
fog felvételizni a Liszt
Ferenc Zeneakadémia
opera szakára. Az itteni
mûvészeink
közül
Herencsár Viktória igen
közkedvelt, ez a folyamatosan magas színvonalú koncertjeinek köszönhetõ. Jó elõadás
volt a Péter és a farkas, a
Szerelmi bájital és Mozart Színigazgató operája is. Ezeknek a produkcióknak a tanárok
vitték tovább a hírét.

– Mi várható a harmadik évadban?
– Az augusztusban
bemutatásra
kerülõ
Kósa György-vígopera
(Kocsonya Mihály házassága) története elképesztõen abszurd, amelyet maszkokban adnak
majd elõ a mûvészeink.
Mendelssohn Szent Iván
éji álma nagy sikert aratott a Múzeumok Éjszakáján, ezért beillesztjük
a jövõ évi gyerekprogramunkba.
– Bokor Juttát mikor és
hol láthatjuk énekelni?
- A Zeneházban két
alkalommal énekelek
(Cosi fan tutte és Kocsonya Mihály). Szeptemberben Dvorák Stabat
Materére
készülök,
amelyet a Bakáts téri
templomban, Debrecenben és Szolnokon is elõadunk. Nehéz feladat
lesz Bach 82-es kantátája,
Mária mennybemenetele, amit az Epres kertben
énekelek majd a Brassium kvintett kíséretével. Az Operaházban a
Pillangó kisasszonyban
továbbra is énekelek, továbbá
novemberben
lesz a 25 éves jubileumi
elõadásom.
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A Laborcz alapítvány biennáléja
Idén Nagámi szobrászmûvész kapta a Laborcz Ferenc-díjat
 SZAKÁCS ZSUZSA
Laborcz
Ferenc
Szobrászmûhely
Alapítvány június 28-án
nyitotta meg az V. Fa
Kisszobor és Szobrászrajz Biennálét az Erdõs
Renée Házban, ahol
Lukács József Joka - a IV.
Fa Kisszobor Biennálé
fõdíjasa – szobrászmûvész kamarakiállítása is
látható.
A kétévente ismétlõdõ rendezvényt megnyitó beszédében P.
Szabó Ernõ mûvészettörténész kiemelte, hogy
ezek a mûvek, nem
azért kicsik, mert szûkös a hely, hanem azért,
mert az alkotó abban a
dimenzióban is ki tudta
fejezni a világlátását, világérzetét. A kiállítás-

A

Az idei biennálén öt külföldi mûvész is részt vett

sorozat három fõ szempontból is jelentõs: elsõsorban azért, mert egy
szabad gondolkodású
mûhelyben olyan közös
alkotói munka jött létre,
amelyet sem a megbizatások, sem a közízlés
sokszor visszahúzó ereje nem béklyózott meg.
Itt a gondolatok szab-

lyák meg, hogy mi fog
megszületni, a közös
mûvészeti
szemlélet
dönti el, hogy mi kerül
a kiállítóterembe. A másik, hogy több ponton
kapcsolódik ez a tárlat a
szobrászok nagy megmozdulásaihoz, például
a kisplasztikai biennálékhoz. Itt az anyagok, a

technikák és a különbözõ mûfajok közötti átjárás figyelhetõ meg. A
harmadik jelentõs eredmény, amelyet ez a kiállítássorozat elért, hogy
nemcsak Rákoshegyen,
illetve
Rákosligeten
szolgálja ki a mûvészetre fogékony embereket,
hanem ennél sokkal nagyobb térben sugározza
a
közönségnevelést,
hisz ez egy olyan hely,
ahová jó eljönni.
Nagy értéke a biennálénak az öt külföldi mûvész jelenléte.
A megnyitó után, a
szakmai zsûri javaslata
alapján a Magyar Alkotómûvészek Országos
Egyesületének díját B.
Laborcz Flóra ötvösszobrász, a Harasztydíjat Barabás Márton

szobrász, Rákosmente
polgármesterének díját
Lóránt Zsuzsanna szobrász és a 2008-as év fõdíjat, a Laborcz Ferencdíjat Nagámi szobrászmûvész érdemelte ki.

Kiállítók
Balogh Sándor, Barabás
Márton, Benedek József,
Bottos Gerõ, B. Laborcz
Flóra, Csóti Gábor,
Ozsnyik István, Fûkõ Béla, Gábor Magda, Gergely Nóra, Kovács Tamás László, Laborcz
Monika, Lóránt Zsuzsa,
Nagámi, Nagy Sándor,
Nikmond Beáta, Oláh
Szilveszter, Ifjú Palko
József, Skripeczky Ákos,
Tihanyi Viktor, Laborcz
Ferenc (1908-1971)
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Szent Iván-éji mulatság Kerten
A Kacskaringó Virtustársulat népszokásokat elevenített fel
A Rákoskerti Mûvelõdési Házban az idén is
megünnepelték a nyári napfordulót. Az este
Szekeres Adrien és zenekarának unplagged
mûsorával kezdõdött, majd a Kacskaringó Virtustársulat felelevenítette Szent Iván-éj magyar
népszokásait.

 SZAKÁCS ZSUZSA
zekeres Adrien és zenésztársainak élõ
koncertjén õszinte, érzelemdús dalokat hallhattak a nézõk egy kiforrott stílussal, egyedi orgánummal rendelkezõ
elõadó tolmácsolásában. Az énekesnõ elmondta, hogy nagy
örömmel tett eleget a
meghívásnak,
hisz
2006-ban ez a színpad
már szerencsét hozott
neki, az akkori koncert
után meghívást kapott a
Thália Színházba, ahol

S

igen nagy sikert aratott,
úgy a szakma, mint a
közönség körében. Akkor énekelték elõször
közönség elõtt duettjüket Gáspár Lacival, Nagy
Tibor és Turczi István Kikötõk címû szerzeményét, amely még ugyan
abban az évben, a rádióhallgatók szavazatai
alapján elnyerte az év
dala címet.
Szent Iván-estéjén, a
majdnem kétórás koncerten Szekeres Adrien
elsõsorban az Olthatatlanul és az Olyan mint
te címû albumról válo-

Kétórás koncertet adott Szekeres Adrien

gatott, de régebbi slágerek is felcsendültek, az
Úgy szeress címû egykori Unisex-dal, vagy a
Híd a folyót nagysikerû
nóta, amelyet most nem
Dobrády Ákossal, hanem
a zenekarral, valamint a
közönség alkalmi kórusával adott elõ.

Nyár esti koncert
a Bartók Zeneházban
 SZAKÁCS ZSUZSA
lfelejtett románc címmel
hirdette meg a rákoshegyi Bartók Zeneház június 27én Perényi Eszter hegedû-,
Kiss-Domonkos Judit cselló- és
Lugosi Anna zongoramûvészek nyári kamarakoncertjét.
A mûsor megkezdése elõtt az
öles hársfák alatti beszélgetésekbõl kiderült, hogy nem
csak Rákoshegyrõl, hanem
Budáról és Zuglóból is érkeztek vendégek erre a kellemes
estére, hisz a magas színvonalú koncertélmény még a
hosszú visszautat is képes feledtetni.
„Ma este beszéljünk a nõkrõl” – ezzel a mondattal nyitotta meg Szabó Vilmos, a Bartók Zeneház munkatársa az
estét, és miután köszöntötte a
kamarakoncerten megjelent
hölgyvendégeket, valamint a
három mûvésznõt, elmondta, hogy nagy veszteség érte

E

azon történelmi korszakokat,
amikor a nõi zenészek nem
léphettek pódiumra, hisz a
hölgyek
tolmácsolásában
elõadott mûvek másként szólalnak meg. Errõl meg is gyõzõdhettek azok, akik eljöttek,
hogy részese legyenek ennek
a kamarakoncertnek.
A komolyzenei estét Lugosi Anna zongorajátéka nyitotta meg, Rachmanyinov Elégikus trióját elõadva, amelyet a szerzõ Csajkovszkij halálára írt, aki 1943-ban, Los
Angeles-i koncertkörútján
vesztette életét. Perényi Eszter hegedûn Bach Adagioját
szólaltatta meg, de az este
folyamán még hallható volt
Perényi Eszter, Kiss-Domonkos Judit és Lugosi Anna
virtuóz elõadásában Liszt Ferenc hat darabból álló kompozíciója, a Consolationja,
valamint szintén Liszt Ferenc mûve, az Elfelejtett románc.

Ezen az estén nem
csak igényes mûsorával
varázsolta el a közönséget Szekeres Adiren,
hanem azzal a harmóniával, természetességgel
is, ahogy boldogan és
büszkén mesélt családjáról, pályafutása alatt
született lányairól, férjé-

rõl, a kiváló zeneszerzõrõl, Kiss Gáborról. Szekeres Adrien olyan mai
nõt képviselt a színpadon, aki nem féltette
karrierjét, gyerekeket
szült, s õszintén vallott
érzelmeirõl.
A
koncert
után
megkezdõdött a Szent
Iván-éji mulatság az
udvaron a Kacskaringó
Virtustársulatával. A
társulat tagjai elõször
almával kínálták a tüzet
körbeállókat, hogy mindenki megsüthesse a kiválasztott gyümölcsét,
biztosítva az elkövetkezendõ idõszak jó egészségét. Volt még közös
tánctanulás, tûzkarikagurítás, parázzsal teli
lábas hajítása, majd
végül az elmaradhatatlan tûzugrás.
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Dózsa Mûvelõdési Ház

Hírhozó

Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Ház

(Pesti út 113., tel.: 256-4626,
www.dozsamuvelodesihaz.hu)

(Hõsök tere 9. Tel.: 256-0267)
www.csekohaz.hu

Augusztus 20. 10.00 Keresztúri Szent István-nap a Csekovszky Árpád Mûvelõdési
Házban (Hõsök tere 9.). 10.00 Terménykiállítás-megnyitó. 11.00 óra
Ünnepi mûsor a színházteremben. Köszöntõt mond: Riz Levente
polgármester. „Vigadj, boldog Pannónia!” Szvorák Katalin Liszt-díjas
énekmûvész mûsora. Közremûködik: Andrejszki Judit (ének, próza,
csemballó és orgona), Gombai Tamás (hegedû és koboz). 12.00 óra
A „SZEBB, VIRÁGOSABB XVII. KERÜLETÉRT” verseny díjkiosztó ünnepsége, gálamûsor a szervezõk ajándékaként. Közremûködnek: az
Operaházy Borlovagok (Laczó András tenor, a Magyar Állami Operaház Bartók-Pásztory-díjas énekmûvésze, Kuncz László basszus, a
Magyar Mûvészetért és a Tinódi-lant kitüntetettje, Sztankovits Béla
bariton, a Magyar Állami Operaház gitármûvésze). Fõ szervezõ: Dózsa Mûvelõdési Ház. Együttmûködõ partnerek: Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Ház, Ilex-Kert Kft., Corvinus Komplex Kft. XVII. kerületi
kertbarát klubok. A program támogatói: Rákosmente Önkormányzata (Barna Andor, Kiss Lajos, Ruthner György, Soltiné Kiss Katalin önkormányzati képviselõk), Budapest Bank Zrt.

Augusztus 24. 15-22-ig Aranykút Vígság
Helyszín: Naplás út - Aranykút utca sarkán
lévõ játszótér 15.00-16.00 The Shadow Hungary Band, 16.3017.30 Kolompos Táncház, 18.00-19.00 Gesarol együttes, 20.3022.00 Nagy Feró és a BEATRICE-koncert
Augusztus 25–29-ig Bejárós Rocky és szabadidõs tábor iskolásoknak. Ára: 16.000 Ft, elõleg: 6.000 Ft. Perneki Ildikó: 06-70-386-6831.

Rákoshegyi Bartók Zeneház
(Hunyadi utca 50. Tel.: 257-1828)
www.bartokzenehaz.hu
Agusztus 8. 20.00 Pergolesi: Az úrhatnám
polgár. Belépõ: 1500 Ft.
Augusztus 9. 20.00 Lúdanyó meséi. Belépõ: 1500 Ft.
Augusztus 18. 20.00 Kósa György: Kocsonya Mihály házassága.

2008. augusztus 16-án, szombaton 13.30 – 22.30 óráig:

„KERT” NEVÛ TELEPÜLÉSEK SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPE
a Rákoskert 75 éves! évforduló jegyében
A program szervezõje: Rákoskerti Mûvelõdési Ház
A rendezvényen részt vevõ települések, településrészek:
Budapest – Rákoskert; Debrecen – Csapókert; Debrecen – Homokkert;
Erdõkertes; Érsekvadkert; Esztergom – Kertváros; Fácánkert; Soltvadkert;
Szolnok – Kertváros
PROGRAM
Augusztus 16. szombat 13.30 – 14.15: Köszöntõ és a rendezvény megnyitása – Riz Levente Rákosmente polgármestere
Az új kenyér ünnepélyes megszentelése:
Mosolygó Marcell görög katolikus parochus; Szõke Lajos római katolikus
plébános; Füzesi Zoltán református lelkész; Kósa László evangélikus lelkész. Helyszín: Rákoskerti Mûvelõdési Ház.
14.30-tól: „Kerti” Mûvészek Közös Képzõmûvészeti Kiállítása. Helyszín:
Rákoskerti Mûvelõdési Ház
KIÁLLÍTÓ MÛVÉSZEK
Bedey Gábor szobrászmûvész (Bp. XVII. ker. Rákoskert); Burai István festõmûvész (Debrecen); Daróczi Csaba fotómûvész (Soltvadkert); Deákfalvi
Zsuzsanna grafikusmûvész (Erdõkertes); Ferenczi Zsuzsa kárpittervezõ
iparmûvész (Bp. XVII. ker. Rákoskert); Gonda Zoltán festõ- és grafikusmûvész (Debrecen); Gömör Katalin festõmûvész (Érsekvadkert); Horváth István szobrászmûvész (Erdõkertes); Ifj. Lévay Gábor fazekas (Debrecen);
Kállai Henrik festõmûvész (Erdõkertes); Károlyi Ernõ festõmûvész (Bp.
XVII. ker. Rákoskert); Lipták György grafikusmûvész (Bp. XVII. ker. Rákoskert); Madár Eszter grafikus, festõ, tipográfus (Bp. XVII. ker. Rákoskert);
Nagy Anita foltvarró (Soltvadkert); Nagy Miklós festõmûvész (Bp. XVII.
ker. Rákoskert); Németh Ilona díszmûüveg iparmûvész (Bp. XVII. ker. Rákoskert); Orosz Károly keramikus iparmûvész (Bp. XVII. ker. Rákoskert);
Salamon György festõmûvész (Bp. XVII. ker. Rákoskert); Szabadi Mónika
keramikus (Soltvadkert); Tóth Csilla fotómûvész (Esztergom); Vígh István
fotómûvész (Esztergom)
A kiállítás rendezõi: Ferenczi Zsuzsa és Orosz Károly rákoskerti mûvészek.
A kiállítás megtekinthetõ: augusztus 31-ig.
14.30: „KERT” NEVÛ TELEPÜLÉSEK zenés, népviseletben történõ, látványos felvonulása. Közremûködik: Szolnoki Mazsorett és Zászlóforgató
Csoport, Szolnoki Ifjúsági Fúvószenekar. Útvonal: a Rákoskerti Mûvelõdési Ház melletti parkolótól a rákoskerti Vida-dombig
15.00-22.30-ig: „KERTEK” KULTURÁLIS KAVALKÁDJA. Helyszín: Vidadomb

MÛSOR: Palotás - Szolnoki Mazsorett és Zászlóforgató Csoport, Szolnoki Ifjúsági Fúvószenekar; Galgamenti népdalok - Kertesi Kamarakórus (Erdõkertes); Kökény Matyi - vásári játék - Ort-Iki Báb- és Utcaszínház (Debrecen);
Sárközi, Mezõföldi, Bukovinai táncok. Forgatós Néptánc Együttes (Fácánkert); Pistyur Zsófia mesemondó (Érsekvadkert); Karate-bemutató - Kempo
Karate Klub (Esztergom); Modern tánc - ATI Team (Soltvadkert); Break Style Beyond Breakcsoport (Debrecen); Magyar Népdalcsokor - Rákoskerti
Dalos Klub ; Csárdáskirálynõ - Operettrészletek Közremûködik: Szilágyi
Olga, Zsuzsa Mihály és Hegedûs Valér (Rákoskert); A 75 éves Rákoskert
köszöntése. Zsuzsa Mihály, a Rákoskerti Dalos Klub és a közönség; „Tiszán
innen, Dunán túl” - Debreceni Népi Együttes ; Magyar táncház - Meglepetés-kórus (Rákoskert); A „Kertek erõs embere” verseny eredményhirdetése,
majd tombolasorsolás; 4 For Dance - táncegyüttes. Kísér élõben: Folk Error
zenekar (Debrecen); Rákoskert csillagai vendégeink szemével; Sztárvendégünk: Illényi Katica hegedûmûvész; Tûzijáték rendhagyó módon.
KIEGÉSZÍTÕ PROGRAMOK A VIDA-DOMBON:
15 és 19 óra között: A „Kertek erõs embere” verseny lebonyolítása a Magyar Szkander Szövetség szervezésében
15-20 óra: Kézmûves-foglalkozások a Selyemfonal Képzõmûvész Kör
(Esztergom) irányításával
15-21 óráig: Furfangos népi játékok (hordólovaglás, karikahajigálás, gólyalábazás, labdaterelgetés)
15-22 óráig: Népmûvészeti és iparmûvészeti kirakodóvásár (gobelinek,
keresztszemes hímzések, Tiffany üvegtárgyak, népies, romantikus stílusú
ruhák, nemezelt dolgok, ékszerek, mézeskalács stb.)
15-22 óráig: Távcsöves csillagászati bemutató (Magyar Csillagászati Egyesület - Esztergom)
16-17 óráig: Díjtalan borkostoló a Krämer Fülöp Borlovagrend szervezésében (Soltvadkert)
15.00-21.00-ig városnézõ omnibusz közlekedik a rákoskerti Vida-domb
környékén. Ennek támogatója Riz Levente polgármester
Esõ esetén a kézmûves-foglalkozások és a kirakodóvásár helyszíne a
Rákoskerti Mûvelõdési Ház!
Fõ támogatók: Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata; Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (Fohsz Tivadar alpolgármester, Fenke Ferenc, Hatvani Zoltán önkormányzati képviselõk); Rauch Hungária Kft.; Rákos mezeje Zrt.; Rákoskerti Mûvelõdési Ház

17

K U LT Ú R A

2008. JÚLIUS 24.

Idén is vár
a Sziget
A Sziget a változatos
szórakozás szimbóluma
a Hajógyári-szigeten.
1993 óta komoly pozíciót szerzett a nemzetközi
fesztiválpiacon. Idén augusztus 11-én a Magyar Dal Napjával, augusztus 12-én egy nulladik napi Iron Maidenkoncerttel, majd 60
helyszínen napi 200
programmal várja a lá-

Nyári tábor
a Zrínyiben

togatókat. A magyar
dal ünnepe egy egyszeri, monstrekoncerttel
melegíti be idén a Szigetre érkezõket. A magyar könnyûzenei kultúra, a dalszerzõk és
elõadók több évtizede
nem tapasztalt összefogásának ad teret augusztus 11-én. Az elmúlt öt évtized beatpop-rock daltermésé-

Sziget 2008 külföldi fellépõk:
Alanis Morissette (USA-CAN), Apocalyptica (FIN), Avantasia (D), Brisa Roché (F),
Carcass (UK), Carl Cox (UK), Che Sudaka
(E), Danko Jones (CAN), Delinquent Habits
(USA), Deti Picasso (RUS), Dew-Scented
(D), Die Arzte (D), Dijf Sanders (B), Ferry
Corsten (NL), Flogging Molly (USA),
Hocus Pocus (F), Iron Maiden (UK), Izabo
(IL), Jamiroquai (UK), José Gonzalez (S),
Justice (F), Kaiser Chiefs (UK), Karen
Carroll, Kraak & Smaak (NL), Lacrimas
Profundere, Lauren Harris (UK), Les Touf-

 SZAKÁCS ZSUZSA
nek emblematikus szerzeményeibõl hangzik
majd el egy hétórás válogatás, olyan ünnepi
hangulatot teremtve,
ahol a „magyar dal” áll
középpontban.
Bõvebb információ a
www.sziget.hu oldalon olvasható.
x

fes Kretiennes (F), Lollobrigida (HR),
MGMT (USA), Missill (F), Modeselektor
(D), Moke (NL), New York Ska Jazz
Ensemble (USA), Orange The Juice (PL),
Ostava (BG), Parov Stelar (A), Pete Philly
& Perquisite (NL), Pro-Pain (USA), Punish
Yourself (F), R.E.M., Rhoda Scott (USA),
Róisín Murphy(UK), Sabaton (S), Serj Tankian (USA), Sex Pistols (UK), Smooth,
Sunshine (CZ), Terne Chave (CZ), The
Cribs (UK), The Killers (USA), The Kooks
(UK), The Wombats (UK), Voicst (NL),
Volbeat (DK), Ziggi (NL), iDMG (UKR)

zen a nyáron is,
Donáth Mária táborvezetõ és pedagógus
munkatársai
várják
minden reggel hat órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában a kerületi gyerekeket, hogy
sok színes programmal
teljen a pihenõ. Ehhez
járult hozzá az önkormányzat, amikor megvásárolta a táborlakóknak a 40 polifont, hogy
legyen min egy kicsit
ebéd után pihenni, a 3
napernyõt, valamint a 3
faasztalt a hozzá tartozó paddal. Július 19-én
Varjuné Fekete Ildikó, az
oktatási, mûvelõdési és
sportiroda
vezetõje
adta át a táborozóknak
az önkormányzat ajándékát.

E

Több mint száz gyerek
nyaral az iskolában

Donáth Mária elmondta, hetente 100140 kerületi gyerek tölti
náluk a nyarat, a szülõknek csak az étkezést
kell állniuk, a többi költséget az önkormányzat
finanszírozza. Még sok
vidám foglalkozással
szeretnének a gyereknek jó nyaralást biztosítani, hogy kipihenve
kezdhessék meg szeptemberben az iskolát.
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Nyári focitorna Rákoscsabán
 MUNKATÁRSUNKTÓL
rákoscsabai Edzõ
utcai sporttelepen
július 6-án rendezték
meg az I. RKSK Nyári
Kupa Kispályás Futballtornát.
A tornán három csapat indult. Rákosmente
Önkormányzata „Rákosi viperák” néven a lakókból összeálló Szomszédok csapatával és a
házigazda az RKSK
együttesével csapott
össze, amely megnyerte
idén a BLSZ 2 bajnokságot.
Az RKSK csapatában
a korábbi és jelenlegi
ászok: Katzenbach Imre,
Plókai Attila, Holló Richárd, valamint Horváth
K. József, a Tizenhetedik
újság szerkesztõje is pályára lépett.
A Rákosi viperák között játszott többek közt

Focikupa
Az önkormányzat „Augusztus 20. Kupa” kispályás
labdarúgóversenyt rendez augusztus 20-án 9 órától a
Bakancsos utca 3. alatti sporttelepen. Nevezés a helyszínen a verseny napján 8.45-ig. Nevezési díj: 4.ooo
Ft/csapat. Díjazás: serleg, futball-labda, oklevél.

A

Streetballverseny

Riz Levente polgármester, Horváth Tamás alpolgármester, Hatvani
Zoltán, Fenke Ferenc,
Fachet Gergõ önkormányzati képviselõk,
valamint önkormányzati dolgozók. A kezdõrúgást Dunai Mónika
képviselõ végezte el.
A torna elsõ gólját Riz
Levente szerezte. Az
eleinte meglepett RKSK
Plókai Attila óriástalála-

tával válaszolt, de Fenke Ferenc és Fogarasi
Gábor is betalált. A
viperák kapuját Horváth Tamás alpolgármester védte.
A kupát az RKSK csapata nyerte, a Rákosi viperák ezüstérmesek, a
Szomszédok pedig a
bronzérmesek lettek.
A díjakat Kruj Iván,
olimpiai sportbíró adta át.

Július 26-án várnak minden érdeklõdõt a 10 órakor kezdõdõ streetballversenyre, az 525. téri kosárlabdapályára.
Jelentkezni lehet Tóth Ádámnál: 06-30-515-8017 vagy :
www.525.gportal.hu, vagy Koszorúsné Tóth Katalin önkormányzati képviselõnél: 06-20-39-37-201.
A rendezvény fõvédnöke: Riz Levente polgármester. A
rendezvény védnökei: Koszorúsné Tóth Katalin területi
önkormányzati képviselõ, Lázár Attila sporttanácsnok,
Agócs Zsolt önkormányzati képviselõ (X. ker. Városszéli telep).

X. Rákosvidék Kupa Judoverseny
Agusztus 31-én az önkormányzat és a JUDO SZ.K. XVII.
Sportegyesület nemzetközi dzsudóversenyt rendez a
Kõrösi Csoma Általános Iskola és Gimnázium tornatermében. Nevezni augusztus 1-ig levélben vagy a helyszínen lehet. E-mail:balazs.erno@invitel.hu, fax: 257-4888.
A mérkõzések 10.30-tól kezdõdnek, elõtte 9-10-ig tart a
mérlegelés.
Korosztályok: U10, U11, U13, U15, U17.
Információ: Juhász Mihály (256-4329), Balázs Ernõ
(06-30-201-7798).

Valahogy mindig félúton!
 MUNKATÁRSUNKTÓL
A XVII. Kerület nagy múltú vállalata
AZ EVM Háztartásvegyipari és Kozmetika Zrt.
VEGYÉSZTECHNIKUS-t keres
Az új munkatársunk minõségellenõrzéssel kapcsolatos
analitikai vizsgálatokat és azokhoz kapcsolódó
adminisztratív feladatokat lát el, valamint mikrobiológiai
vizsgálatokat végez.
A jelentkezéskor kérjük vegye figyelembe, hogy
a munkarend két (esetenként három) mûszakos.

zilágyi Antal, az RTK elnöke szervezésében szeptember végén mutatják be
Varga Zoltán új könyvét. Az
RTK Sportelepén dedikálja a
könyvét Varga Zoltán, és baráti beszélgetésre várja az érdeklõdõket.
„Azok miatt írtam meg ezt

S

a könyvet, akik bármerre jártam, bármire jutottam, megkülönböztetett figyelemmel,
várakozással és szimpátiával
követték az életemet: azoknak ajánlom, akik kudarcaimban is, tévedéseimben is
kitartottak mellettem és erõt
adtak, amikor már azt hittem,
hogy magam vagyok." (Varga Zoltán)

Ideális jelöltünk :
vegyésztechnikusi végzettségû
legalább 3 év szakmai gyakorlattal és felhasználói
szintû számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik.
Képes önállóan dolgozni.
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklõdését és
szívesen csatlakozna hozzánk, önéletrajzát
bizonyítványmásolattal a hr@evmzrt.hu vagy
a 1172 Budapest, Cinkotai út 26. címre várja
Molnár Tímea Humánpolitikai és Titkárságvezetõ.
Jelentkezési határidõ: 2008.augusztus 10.

Sportnap. Július 3-án, remek idõben, az RTK Sporttelepén közel kétszáz
önkormányzati dolgozó részvételével – az olimpia évében – sportnapot rendeztek, ahol természetesen a foci, a tenisz, a kötélhúzás mellett igen kiemelt szerep jutott a marhapörköltnek és a különféle jó italoknak is.

KÖZREND – KÖZBIZTONSÁG

2008. JÚLIUS 24.

Akcióban a polgárõrök
 MUNKATÁRSUNKTÓL
únius 27-én Budapesten nagyszabású közös akciót szervezett a
BRFK a társszervekkel.
A XVII. Kerületi Delta
Polgárõrség 2 gépjármûvel és 6 fõvel vett
részt az akcióban,
amelynek célja az átfogó ellenõrzés volt. Az
akcióban részt vevõk a
próbavásárlástól kezdve a közúti ellenõrzéseken át a körözött gépjármûvek és személyek
felderítésében, továbbá
vendéglátóhelyek, parkok, aluljárók ellenõrzését hajtottak végre.
Július 16-án Angyalföldön a polgárõrség is
segítette a rendõrség
munkáját a világháborús bomba miatt kiürített területen. Közösen
végezték az evakuálást,
járõröztek az utcákon,

J

hogy megvédjék a hátrahagyott értékeket és
kimenekítsék a még ott
tartózkodó embereket.
A fõváros több kerületébõl érkeztek a polgárõrök, hogy segítsék a
rendõrség munkáját.
Ikladi Endre, a XIII. kerületi polgárõrség vezetõje irányította a polgárõrök munkáját, akik a
kiürítésben és a területzárásban
segítettek.
Több utcát teljesen le
kellett zárni, hogy az ott
lakók hátrahagyott érté-

keit és a személyi védelmet biztosítsák. A XVII.
kerületi polgárõrök 1
gépjármûvel és 3 fõvel
nyújtottak segítséget.
A Delta Polgárõrség
a XVII. kerületben lát el
járõrszolgálatot, rendkívüli eseményekkor és
közös akciók alkalmával elhagyhatja a kerületet, mert a Budapesti
Polgárõr Szövetség tagjaként, kölcsönös segítségnyújtási és közös akciókon való részvételi
kötelezettsége is van.

Vihar. Július 17-én, kora este Rákosmentén villámlással, dörgéssel kísért óriási vihar tört ki, néhol jégesõ szabdalta meg a virágokat, gyümölcsöket. A hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék Rákoscsaba
egyes részein pincéket öntött el, ahová a tûzoltóknak kellett kivonulniuk
szivattyúkkal. Sok helyen a csatornanyílások nem gyõzték elnyelni a
hömpölygõ vízáradatot, és hatalmas víztócsák keletkeztek. Az orkán erejû szélvihar nem kímélte a fákat sem, Rákoskeresztúron, a Szent Kereszt
téren több öreg óriás gesztenyefát tört derékba. (szzs)

Legyen ön is polgárõr!
A XVII. kerületben a Delta Polgárõrség a közterületek, az ott lévõ létesítmények, gépjármûvek és a
magánterületek védelme érdekében járõrszolgálatokat tart. Szervezetünk bûnmegelõzõ munkája
megvalósításához várja a segíteni kész kerületi lakosok közremûködését. A Delta Polgárõrség elnöke: Marton Rudolf
Szolgálati telefon: 06-20-991-1663, ww.delta17.hu
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Rendõrségi felhívás
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság XVII. Kerületi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya
nyomozást folytat szeméremsértés vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
Ismeretlen tettes 2008. június
30-án 11:30 és 12:00 óra közötti idõpontban a Budapest, XVII. kerületi Pesti útra a Rojik focipálya és
Népkert között kivezetõ földes úton sétáló három
gyermekkorú elõtt elõvette nemi szervét, és önkielégítést végzett.
A beszerzett adatok szerint az elkövetõ egy bordó színû, régebbi Renault Clio típusú személygépkocsival
érkezett a helyszínre.
Keresünk egy kb. 50 éves, kb. 185 cm magas, izmosabb, nagyobb testalkatú, barnás bõrû, kerek fejû
felül kopaszodó, oldalt és hátul õszes hajú férfit, aki
a grafikai rajzon látható.
Kérjük azokat, akik a bûncselekménnyel, illetve a grafikán látható személlyel kapcsolatban információval
rendelkeznek, esetleg egyéb lényeges körülményrõl
tudomással bírnak, jelentkezzenek a Budapesti Rendõr-fõkapitányság XVII. Kerületi Rendõrkapitányságon
munkaidõben a 253-23-00 közvetlen számon, illetve
a 107 vagy 112 központi segélyhívó telefonszámok
valamelyikén, valamint a Budapesti Rendõr-fõkapitányság ingyenesen hívható 06-80-555-111 ,,Telefontanú” zöld számán.
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Hírhozó

„Maradjon meg a csendes,
kisvárosi jellege a kerületnek”
Interjú Salgó László XVII. kerületi kapitányságvezetõvel
Folytatás az 1. oldalról >
– Ám van a rendõrségnél egy általános félelem
attól, ha valaki ugyanott
lesz vezetõ, ahol elõzõleg a második vonalban
volt, mert ilyenkor kevésbé képes objektíven
átlátni a kapitányságot.
Véleményem szerint ez
emberfüggõ.
Bízom
benne, ez nem lesz az
akadálya annak, hogy a
munkámat a megfelelõ
szinten végezzem.
– Az önkormányzat és a
rendõrség együttmûködését is javíthatja, hogy ön
tisztában van a korábbi és a
leendõ projektekkel?
– Mindenképpen. Komoly hangsúlyt fektetek
arra, hogy minél gyümölcsözõbb legyen a
kapcsolat a kapitányság
és a városvezetés között.
Hatékonyabb, gyorsabb
és nívósabb együttmûködésre törekszem az
önkormányzattal és a civil szervezetekkel.
– A képviselõ-testület
egyhangú döntéssel szavazott bizalmat önnek.
– A fõkapitány úr is
kifejtette, hogy mennyire fontosnak tartja a bizalmi tõke meglétét egy
kinevezéskor. A támo-

Salgó László és új helyettese, Fuxreiter Róbert

gatás nélküli megbízatás szerintem eleve kudarcra van ítélve.
– A testületi ülésen röviden ismertette az új irányelveket. Kifejtené ezeket?
– Alapelvem, hogy
egy modern, XXI. századi rendõrségnek szakszerûnek, gyorsnak kell
lennie és a lakosság bizalmát ki kell érdemelnie. Örülök annak, hogy
az önkormányzat pluszforrásokból biztosítja az
anyagi hátteret a megfelelõ felszereltséghez. Ezzel a támogatással átláthatóan és hatékonyan
kell gazdálkodnunk. Riz
Levente polgármesterrel
megállapodtunk abban,
hogy a 2009-es éves be-

számolóm során kapjon
egy külön fejezetet az
önkormányzati elszámolásunk.
– Ez nagyon európai
hozzáállás!
– Szeretném, ha az
adófizetõk látnák, hogy
mire költjük a pénzüket.
Garantálom, hogy nem
vezetõi allûrökre mennek majd el százezrek!
A lényeg, hogy minél
jobb legyen az állomány
felszerelése. Az autók
terén is maradnak a
megbízható Opelek és
Skodák, nem váltunk át
Mercedesre.
– A fogadóórák eltörlése
is az alapelvei közt szerepel.
– Közvetlen és kommunikatív kapcsolatra

törekszem az állampolgárokkal, ezért fogadok
minden bejelentkezõt
három munkanapon belül. A kerület közbiztonságát érintõ problémákkal, felvilágosítás kérésével, fórumokon való
szereplés felkérésével
bátran megkereshetnek
az emberek.
– Melyek a kerületi prioritások, illetve mit kíván
megõrizni az eddigi eredményekbõl?
– Kerületünk bûnügyi szempontból alapvetõen rendben van, de
mindig lehet fejlõdni. A
legfontosabb feladat a
jó állomány megtartása,
hiszen ez a garanciája a
hatékony munkánknak.
Fontos a megfelelõ prémiumrendszer, a lakhatás biztosítása ügyében
pedig folyamatosan tárgyalunk a polgármesterrel. Lényeges a korrekt tömegtájékoztatás. Szeptembertõl kívánunk elindítani egy
önkormányzati finanszírozású
általános
képzési
rendszert,
amelynek keretében 84
osztályt oktatunk majd
a kapitányság auditóriumában.

– Mi képezné ezen elõadások gerincét?
– A generális prevencióra fektetjük a hangsúlyt: bûn- és balesetmegelõzés, kábítószeres
felvilágosítás és az áldozattá válás megelõzése.
A 60 perces elõadások
alatt a diákok új környezetben jutnak fontos információkhoz.
– Rákosmente a legbiztonságosabb
kerületek
egyike. Minek köszönhetõ
ez?
– Az egy lakosra esõ
bûncselekmények számában igen jól állunk. A
kerület nem központosult, sok a családi házas
övezet, nem alakultak ki
olyan gócpontok, amelyek generálnák a bûnelkövetést. Szeretném,
ha megmaradna ez a
csendes, kisvárosi jellege Rákosmentének.
– Mi a legjellemzõbb
bûncselekmény errefelé?
– A vagyon elleni
bûncselekmények: betöréses lopások, besurranások, gépjármû feltörések. Az erõszakos bûncselekmények száma
elenyészõ, és nagyrészüket sikeresen felderítjük.
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Besurranásos lopások a kerületben
Három férfit gyanúsítanak a bûntettekkel
 MUNKATÁRSUNKTÓL
rendõrség eljárást
kezdeményezett
P. Sándor, V.Csaba István
és V. Krisztián ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A három férfi – a gyanú szerint – június 24-én éjjel a következõ módon követett el
a lopást. V. Krisztián
Honda Civic típusú autójával az Újlak utcában
leparkoltak, V. Csaba
István a gépkocsiban
várakozott, míg V.
Krisztián és P. Sándor
az Újlak utca 31. szám
alatti
lakóépülethez
mentek. V. Krisztián a
lakóház bejáratánál várakozott és figyelt. Ez
idõ alatt P. Sándor felmászott a ház második
emeleti erkélyére, ahol a
nyitott erkélyajtón keresztül behatolt az
egyik második emeleti

A

lakásba. Míg kutakodott, megcsörrent a
lakástelefon, ami megzavarhatta, mert azonnal távozott a lakásból
zsákmányával, egy pár
nõi arany fülbevalóval.
A rendõrség több tanú
vallomásával, a helyszíni szemlével, a gyanúsítottak beismerõ vallomásával, valamint V.
Krisztián gépkocsijában
talált, a lakásból eltulajdonított arany fülbevalóval alapozta meg a lopás gyanúját.
P. Sándor és V. Csaba
István kihallgatásuk során további bûncselekmények elkövetését is
beismerték. A vallomásaik alapján megalapozottan gyanúsíthatók
azzal, hogy õk surrantak be június 5-én éjszaka az Újlak utca 55.
szám alatti ház egyik lakásába, ahonnan egy
Puma hátizsákot, kész-

A nyitott erkélyajtókon surrantak be a tolvajok
pénzt, személyes iratokat, digitális fényképezõgépet, MP3 lejátszót
loptak el. Sõt õk voltak
azok, akik június 17-én
éjszaka a Pesti út 85.
szám alatt ház egyik elsõ emeleti lakásába a
nyitott erkélyajtón keresztül bejutottak, ahonnan övtáskát, pénzt, iratokat loptak el. Ugyanezen az éjszakán õk

mentek be a nyitott erkélyajtón keresztül az
Újlak utca 35. szám alatti egyik lakásba, innen
ékszert, karórát, pénztárcát, iratokat és 60 ezer
forintot vittek el. Majd
június 20-án éjszaka az
Újlak utca 37. szám alatti házat látogatták meg,
ahol az egyik elsõ emeleti lakásba szintén a
nyitott erkélyablakon

keresztül jutottak be, innen iratokat, bankkártyákat digitális fényképezõgépet, aktatáskát,
készpénzt, mobiltelefont, gépkocsikulcsot
vittek el. Az egyik bankkártyáról 2X50 ezer forintot levettek a Pesti úti
Tesco Áruházban.
V. Csaba István és P.
Sándor még további 810 hasonló bûncselekmény elkövetését is
beismerté, amit 2008.
májustól kezdõdõen követtek el a XVII. kerületben.
Az utóbbi idõben hasonló jellegû besurranásos módszerrel elkövetett bûncselekmények
száma megnõtt, a rendõrség feltételezi, hogy
ezekhez a három elfogott gyanúsítottnak köze van.
A rendõrség indítványozta a gyanúsítottak
elõzetes letartóztatását.

Kerületi rosszfiúk/lányok top 10-es listája
XVII. kerületi rendõrkapitányság
rendszeresen közreadja a kerületünkben bejelentett lakcímmel rendelkezõ, vagy egyéb okból valószínûleg itt
tartózkodó leginkább keresett 10 körözött személy nevét és fényképét. A

A

rendõrség kéri, ha valaki felismer közü- képp ne lépjenek velük kapcsolatba, ne
lük valakit, tegyen bejelentést a 253-24- próbálják meg feltartóztatni õket, vár40-es telefonszámon vagy hívja a 112-es ják meg a járõr kiérkezését!
központi segélyhívót.
A körözött személyek közül néhány
A bejelentõ adatait a rendõrség
titkosan kezeli.
veszélyes bûnözõ lehet, ezért semmi-

Bánki Norbert

Ochirbat Khongor

Lengyel János

Wittmann István

Brünner János

Birkás Bálint

Barta Krisztián

Szilvássy István

Nagy Attiláné

Juhász József
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HIRDETÉS
ÁLLÁS

X. KERÜLETI KFT. keres asszisztensi
(irodai munkára) részmunkaidõben (6
órás) nõi munkaerõt. Bérezés megegyezés szerint. Fényképes önéletrajzot az
alábbi e-mail címre várjuk: szeptember@mailbox.hu.
TÁRGYALÓKÉPES angol és német nyelvtudással keresünk a XVII. kerületbe ügyintézõt, részmunkaidõben is. Tel: 257-0609,
06-20-260-7407 e-mail: erno@kisero.hu
VÍZ- ÉS CSATORNATERVEK rajzolásához,
szerkesztéséhez keresek kerületi lakost.
Tel: 06-30-991-5117
ARCHI-CAD programot ismerõ fiatal építészt, vagy egyetemistát eseti munkákra
keres építész iroda. 06-30-942-8394
XVII. KERÜLETI HIRDETÉSSZERVEZÕKET
keres lapkiadó. Fényképes önéletrajzokat a linguaregia@gmail.com-ra
várjuk. Bér: alap + jutalék.

ELADÓ
ANTIK PIANÍNÓ 10.000.-ért eladó. Telefon
hétköznap: 06-70-510-84-34

SZOLGÁLTATÁS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, FALBONTÁS NÉLKÜLI SZAKSZERÛ GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN ISTVÁN TEL: 06-20-317-0843
FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS gyakorlott szakemberekkel. Három év garancia!
Tel: 06-30-9426-150, 258-4732
CSEMPÉZÉST, PADLÓBURKOLÁST vállalok garanciával és referenciával. Tel: 0670-527-9491
FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS 10%
kedvezménnyel, garanciával. Magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt. Tel:
256-4425, 06-20-9947-726 Tisztaság,
pontosság!
REDÕNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY,
napellenzõ, roletta, szúnyogháló-készítés
rövid határidõre a Nemeskéri Árnyékolástechnikától. Szalagfüggöny-tisztítás is!
Tel: 257-1875, 06-20-9719-201
KÕMÛVESMUNKÁT, burkolást, szobafestést, mázolást, tapétázást, dryvitozást vállalunk. Tel: 06-20-541-3761
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN! Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! (ORION, VIDEOTON, ITTNOKIA, NORDMENDE, VESTEL, DUAL,
SCHNEIDER). Tel: 06-20-542-3529, 0620-410-6393
KÕMÛVESMUNKA, betonozás, átalakítás,
javítás, kéménybontás, építés. Tel: 06-1259-1525, 06-30-215-5781
KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS emelõhátfalas autóval, megbízható rakodókkal. Lomtalanítás, irattárrendezés, épületen belüli
anyagmozgatás.
Rendezvénysátrak,
konyhasátrak, színpad bérbeadása. Tel:
06-30-631-6968, 257-7510
TETÕFEDÉS, BÁDOGOZÁS. Tetõk felújítása, javítása, új tetõk fedése, cserepezés,
palázás, zsindelyezés, kisebb ácsmunkák.
Tel: 291-0081, 06-30-401-7462

Apróhirdetés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS (gépi). FÉG gázkészülékek (vízmelegítõ, konvektor, cirkó)
javítása. Esõvíz-szivattyúzás (pincék). Vízés központifûtés-szerelés. Ázások, csõtörések megszüntetése. Csõhálózatok kivitelezése. Tel: 06-30-402-8305, 409-0408
AKCIÓS NÉMET REDÕNY, reluxa, mobil
szúnyogháló, napellenzõ, roletta és egyéb
árnyékolástechnika extra kivitelben. Tel:
06-30-213-7118, 630-2184
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS!
Lépcsõházfestés, takarítás is! Árengedmény 10 %. Megbízható szakembertõl.
Tel: 256-6322, 06-30-417-2435
VÁLLALUNK KÉZI FÖLDMUNKÁT, alapmedence, árok és kerti tó kiásását.
Sittkihordás, tereprendezés. Elhanyagolt
kertek rendbetétele. Tel/fax: 257-2548
GYAKORLOTT óvodapedagógus vállalja
gyermekek felügyeletét akár saját kertes házában is. Tel: 06-20-347-9513, 256-7881

INGATLAN
CÉLPONT INGATLAN IRODA segít önnek
gyorsan hitelhez jutni! Még BAR-listásoknak is! Vállaljuk albérletek, panellakások
gyors kiközvetítését! Díjmentes helyszíni
felmérés, teljes körû szolgáltatását! 0620-980-5773
RÁKOSKERTEN eladó egy 91 m2-es családi ház amely 640 m2-es telken áll. Iá:
27,3M 06-20-980-5773
RÁKOSHEGY villanegyedében 3 szintes,
220 m2-es ikerfél, belül igényesen felújítva, 200 nöl telekkel eladó vagy a XVII. kerületben csere panellakásra is. Iá: 29M Ft
Tel: 06-70-576-0881
RÁKOSLIGETI 4 szobás, szép házunk
(nagy szuterén, garázs, kert) eladó. Jó
közlekedés, csendes, kulturált környezet.
Iá: 33,9 M Ft 06-30-649-0097
RÁKOSCSABA-ÚJTELEPEN eladó egy 140
m2-es családi ház amely egy 538 m2-es
telken áll. Iá: 29,9M 06-20-980-5773
ELCSERÉLEM XIII. kerületi 1+1 szobás
felújítandó önkormányzati lakásom, kis
házas telekre ráfizetés nélkül. 06-20-2301285
KIADÓ új, szép kétszoba összkomfortos,
jakuzzis, körteraszos öröklakás a Madárdombon. Cím: Vadkacsa u. 89. Tel: 06-30641-6625
RÁKOSCSABÁN régi, jó állapotban lévõ 50
m2-es összkomfortos családi ház mellékhelyiséggel, pincével, 159 nöl-es telekkel
sürgõsen eladó! Irányár: 16,5 M Ft. Tel:
06-30-292-7926, 06-20-967-1438
GARZON KIADÓ a XVII. kerületben a Borsó utcában, negyedik emeleten, berendezve, kábel tv, felújítva, csendes helyen!!!!! Alacsony rezsijû. Bérleti díja
45.000 ft. Kéthavi kaució szükséges. Tel
06-20-980-8087
HAPPY HOUSE Ingatlaniroda Bp. XVII.
PESTI ÚT 128. Tel: 06-20-388-7217,
06-30-978-1144 www.hhingatlan.hu

XVII. RÁKOSKERTEN épülõ ikerházak garázzsal, nyári átadással eladók. 115 m2-es,
nappali + 3 hálószobás, leválasztott kerttel,
külön bejárattal. Ár kulcsrakészen: 25,9 M
Ft. Tel: 06-20-388-7217, 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: 06-30-978-1144, 0620-388-7217
XVII. ÚJLAK UTCÁBAN négyemeletes ház
3. emeletén 27 m2-es, egyszobás, jó állapotú, kis rezsijû öröklakás 7,5 M Ft. irányáron eladó. Tel. 06-30-978-1144, 06-20356-5567
XVII. ÚJLAK UTCÁBAN 51 m2-es, erkélyes,
2 szobás, étkezõs, jó állapotú, tölgyfa parkettás öröklakás eladó. Irányár: 8,5 M Ft.
Tel. 06-30-978-1144, 06-20-356-5567
XVII. RÁKOSKERESZTÚRON, panelház 2.
emeletén 1 + 2 fél szobás, 51 m2-es,
üres, tehermentes öröklakás eladó. Irányár: 8,8 M Ft. Tel. 06-20-356-5567, 06-30978-1144
XVII. FÖLDMÛVES UTCÁBAN, négyemeletes ház földszintjén 35 m2-es, másfél
szobás, kis rezsijû, jó állapotban lévõ
öröklakás eladó. irányár: 8,8 M Ft. Tel: 0620-356-5567, 06-30-978-7744
XVII. KASZÁLÓ UTCAI lakótelepen, 2 szobás, déli fekvésû, laminált padlós, járólapos öröklakás eladó. Irányár: 9,6 M Ft.
Tel: 06-30-978-1144, 06-20-356-5567
XVII. SZÍNES HÁZAKBAN eladó egy 43
m2-es, másfél szobás, jó állapotban lévõ,
kiváló elosztású öröklakás 6 m2-es terasszal. Irányár: 10,5 M Ft. Tel: 06-30978-1144, 06-20-356-5567
XVII. KASZÁLÓ UTCÁBAN magasföldszinten eladó 2 szobás, átalakított (nappali +
konyha egybenyitva) öröklakás, új mûanyag ablakokkal, jó állapotban. Irányár:
10,6 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20388-7217
XVII. KASZÁLÓ UTCÁBAN 2. emeleten 54
m2-es, 2 szobás, étkezõs, erkélyes, üres,

A CSEKOVSZKY ÁRPÁD
MÛVELÕDÉSI HÁZ
(1172 Bp. Rákosliget,
Hõsök tere 9.)
2 fõ 4 órás takarítót keres
váltott mûszakra
2008. szeptember 1-tõl,
erkölcsi bizonyítvánnyal.
Önéletrajzos jelentkezéseket
augusztus 11-ig postai úton
kérjük eljuttatni Dévényi
Gáborné igazgató nevére.
Bérezés a KJT alapján.
Frissnyugdíjasok jelentkezését
is várjuk, kerületi lakosok
elõnyben.

Hírhozó
felújítás után azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó. Irányár: 10,5 M Ft. Tel: 06-30978-1144, 06-20-356-5567
XVII. FÖLDMÛVES UTCÁBAN elsõ emeleten, egyedi fûtéses, új mûanyag ablakos 1
+ 2 fél szobás, étkezõs öröklakás, csendes
környezetben eladó. Irányár: 11,5 M Ft.
Tel: 06-20-356-5567, 06-30-978-1144
XVII. ÚJLAK UTCÁBAN négyemeletes ház
földszintjén 73 m2-es, nappali + 3 hálószobás, gardróbos, jó elosztású és szép
állapotban lévõ öröklakás eladó. Irányár:
12,9 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20388-7217
XVII. PESTI ÚTON 73 m2-es, 3 szobás, étkezõs, erkélyes, riasztós, klímás, jó állapotban lévõ öröklakás négyemeletes házban eladó. Irányár: 12,8 M Ft. Tel: 06-20356-5567, 06-30-978-1144
XVII. AKÁCVIRÁG UTCÁBAN 70 m2-es, 2
egész + 2 fél szobás, jó állapotú öröklakás
eladó. I.ár: 12,5 M Ft. Tel: 06-30-9781144, 06-20-388-7217
XVII. ÚJLAK UTCÁBAN, négyemeletes
társasházban 73 m2-es, nappali + 3 hálószobás, új mûanyag ablakos, szép állapotú öröklakás eladó. Irányár: 12,9 M Ft. Tel:
06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. SÁGI UTCAI lakóparkban 2003-ban
épült, 1. emeleti 63 m2-es, 2 + 1 fél szobás, cirkófûtéssel, udvari kocsi beállóval,
újszerû, szép állapotban, családias környezetben eladó. I.ár: 18,3 M Ft. Tel: 0620-356-5567, 06-30-978-1144
XVII. RÁKOSCSABA-ÚJTELEPEN 2001ben épült, 6 lakásos társasház földszintjén, kertkapcsolatos, teraszos, 67 m2-es,
2 + 2 fél szobás, garázsos, tárolós, egyedi fûtéses, újszerû állapotú téglalakás eladó. Irányár: 21,5 M Ft. Tel: 06-30-9781144, 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

OKTATÁS
FRANCIA NYELV OKTATÁSA és korrepetálása diplomás szakfordítónál. Tel: 06-20925-18-98
TÜRELMES fiatalember angol nyelvoktatást vállal általános és középiskolások
számára. Tel: 06-30-280-3775
MATEK-, ANGOL-, INFORMATIKATANULÁS, korrepetálás, felkészítés, fordítás középiskolai tanárnál és szakfordítónál. Tel:
06-20-463-4728
BIOLÓGIÁBÓL, KÉMIÁBÓL, valamint kezdõknek angol nyelvbõl korrepetálást, pótvizsgára felkészítést vállalok. Tel: 06-70539-2526
ÓVÓNÕI, TANÍTÓI, fejlesztõpedagógusi
diplomával gyermekek fejlesztését vállalom szombaton-vasárnap délelõtt kreatív
foglakozásokkal egybekötve. Nyáron tábori jelleggel is! Érdeklõdni: Kovács Viki
06-20-336-1531, 06-30-601-7324

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@t-online.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: augusztus 24. A helyes
megfejtést beküldõk között három darab 1000 forintos
könyvutalványt sorsolunk ki. A nyertesek nevét következõ
lapszámunkban közöljük, nyereményüket telefonon (tele-

Minden reggel interaktív
élõ mûsor 7-9 óra között,
minden nap 17 órától MOZAIK címû
közéleti magazin.
Hetente új rovatok a nap 24 órájában,
az FM 96,8-on
A szerkesztõség telefonszáma: 25-40-960 E-mail: info@rakosmenteradio.hu

fonszám: 257-9589) történõ egyeztetés után szerkesztõségünkben vehetik át. Elõzõ számunk rejtvényének helyes
megfejtései: Lázár Zoltán és Vilmos, Fogathajtás. Nyertes olvasóink: Tóth Csabáné, 1173 Pesti út 87.; Fehér Sándorné, 1174
Kiss János u. 28.; Molnár Ernõné, 1173 513. u. 16.
Gratulálunk!

Hûtõgépek, fagyasztók,
mosógépek javítása
1-3 órán belül

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

✚
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

AUTÓÜVEG
eladás-beszerelés
SZÉLVÉDÕJAVÍTÁS
1171 Budapest, Péceli út 124.
tel.: 257-9910, 06-20-971-3499

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

Kutyák, cicák, haszonállatok
teljes körû ellátása, ambuláns rendelés.
Mûtétek: cicák, kutyák speciális ivartalanítása,
baleseti sebészet. Immunizálási programok,
védõoltások veszettség ellen is.
Új szolgáltatás:
ultrahangos fogkõ-eltávolítás.
Rendelési idõ:
Hétfõ-péntek 17-19-ig, szombat 8-10-ig
Telefon:
258-0442

D

(üzenetrögzítõ éjjel-nappal)

c
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