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 SZAKÁCS ZUSZSA

A kellemetlen, esõs
idõjárás ellenére,

több ezren vettek részt
a Fidesz kerületi szer-
vezetének kampányzá-
ró rendezvényén hús-
véthétfõn a rákoske-
resztúri sportpályán,
amit „Sport- és egész-
ségnap Rákosmentén”
címmel hirdettek meg
a szervezõk.

Folytatás a 12. oldalon >

Kampányzáró Demjén-koncerttel

Új óvoda épül a kerületben
Március 27-én rakták le az intézmény alapkövét a Helikopter lakóparkban

M árcius 27-én rak-
ta le Riz Levente

polgármester a Heli-

kopter lakóparkban
épülõ új óvoda alapkö-
vét. Az Újmajori utcá-

ban, a Hétszínvirág
Óvoda  társintézmé-
nyeként épülõ óvodát

õsszel vehetik majd
birtokba a gyerekek.

Részletek a 8. oldalon

 SZAKÁCS ZSUZSA

I dõutazáson vehet-
tek részt azok, akik

március 27-én a sokak
által már örökre be-
zártnak hitt rákosligeti
Maros mozi – egykor
szálloda, kávéház –
kopott épületének kö-
zelében jártak, hisz
majd húsz év után új-
ból kitárta kapuit a
filmszínház. Mindenki
filmet akart nézni, volt

aki nosztalgiából, volt
aki kíváncsiságból,
mert nem látott még
multiplexen kívüli vi-
lágot. 

Az egykori faszékek
hamar gazdára talál-
tak, de akinek nem ju-
tott hely a számozott
széksorokban, a föl-
dön ülve nézte végig
az elsõ amatõr Maros
filmfesztivál mozgó-
képeit.

Folytatás a 14. oldalon >

Maros Filmfesztivál

Választás
2010

A Magyar 
Köztársaság 

elnöke 
az országgyûlési

képviselõk 
választásának elsõ

fordulóját 
ÁPRILIS 11-RE, 

a második 
fordulót 

ÁPRILIS 25-RE 
írta ki.

A szavazás 
6 órától 19 óráig

tart.

A Rákosmentén 
induló 

országgyûlési
képviselõjelöltek

bemutatása 
a 6-7. oldalon
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Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – minden hónap utolsó csütörtöke
17–19 óra között a Kaszáló u. 45. alatt.

Polgármester
Riz Levente – Fidesz – Elõzetes bejelentkezés: 253-
3306, 253-3398.

Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: április 19. Elõzetes beje-
lentkezés: 257-5054. 

Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – május 3. Bejelentkezni az
ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás –
Fidesz – május 3. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati
irodában lehet.

Tanácsnokok
Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén
18–19 óra között a Rákoscsabai Közösségi Ház-
ban. * Nagy Anikó – Fidesz, szociális tanácsnok –
elõzetes egyeztetés a 06-20-225-5396-os telefon-
számon * Fejér Gyula – Fidesz, mûszaki tanács-
nok – bejelentkezni a 258-3394-es telefonszámon
lehet.

F O G A D Ó Ó R Á K *  F O G A D Ó Ó R Á K *  F O G A D Ó Ó R Á K

Testületi ülés a kampány hajrájában
85 milliót szereztünk a Fõvárostól a Pesti út csapadékvíz-elvezetésére

 HORVÁTH TIBOR

Április 1-jére Riz Le-
vente polgármester

rendkívüli testületi
ülést hívott össze. A
polgármester kénytelen
volt napirend elõtt fel-
szólalni kampányügy-
ben, amire egy rágal-
makkal teli szórólap
adott okot. Emlékezte-
tett rá, hogy pár hónap-
pal ezelõtt a kerületi
pártszervezetek közö-
sen úgy nyilatkoztak, a
kampányt tisztességes
mederben kívánják tar-
tani, ám ennek épp az
ellenkezõje történik. Az
ominózus Rákosmenti
valóság címet viselõ ki-
advány impresszumá-
ban a Rákosmente
MSZP szerepel, amely-
nek tartalma rendkívül
aljas és durva kam-
pányt vetít elõ az utolsó
hétre. A címlapon reklá-
mozott videó egy Job-
bikhoz közel álló portá-
lon érhetõ el, s az a tény,
hogy ezt egy MSZP-
szórólapon népszerûsí-
tik, meglehetõsen bi-
zarr. Ezek után Riz Le-
vente csak annyit kér-
dezett a szocialista frak-
cióvezetõtõl, Kiss Lajos-
tól, hogy övék-e a kiad-
vány? Kiss Lajos válasz
helyett a rendkívüli tes-
tületi ülés elõtti felszóla-
lási lehetõségekrõl ér-
deklõdött a jegyzõ asz-
szonynál. A polgármes-
ter ezért még egyszer

feltette a kérdését, de is-
mét süket fülekre talált
az MSZP-s politikusnál.
„Az SZMSZ szerint
nem hiszem, hogy ön
egy kampánykiadvány-
nyal kapcsolatban kér-
dést tehet fel napirend
elõtt.” Mivel az imp-
resszumban olvasható
vádak a polgármester
szerint az önkormány-
zat munkáját sértik,
ezért az ügy a testület
elé való. Kiss Lajos en-
nek ellenére sem nyilat-
kozott az ügyben. Riz
Levente ezért a helyi vá-
lasztási bizottsághoz
fordul a kiadvány mi-
att. „Ilyen mélységbe
nem süllyedhet a vá-
lasztási kampány, meg-
teszem a szükséges jogi
lépéseket.” - zárta le
mondandóját ez ügy-
ben a polgármester.
Kiss Lajos tájékoztatni
fogja a pártjuk kam-
pányfõnökét az ülésen
elhangzottakról. (Részle-
tek a 13. oldalon.)

Elsõként az önkor-
mányzati fenntartású
óvodák körzethatárai-
nak a módosításáról
szavaztak a képviselõk
egyhangúan. Második-
ként tárgyalták meg a
17. KVSZ-rõl szóló, ún.
Nyilas-tábla KSZT ren-
delet módosításának el-
készítését a Ferihegyi út
- Liget sor - Gázló utca -
Szabadság sugárút -
Péceli út - Csabai út -
Pesti út által határolt te-

rület Szabályozási Ter-
ve és Helyi Építési Sza-
bályzata vonatkozásá-
ban a területre kialakí-
tott módosított prog-
ram alapján. A javaslat
célja, hogy a városköz-
pont mellett elhelyezke-
dõ „Nyilas-tábla” elne-
vezésû területen lehetõ-
séget teremtsenek egy
új, ökológiai szemléletû
városrész kialakítására,
amely építészeti esz-
közhasználatában tuda-
tosan az ember és kör-
nyezetének harmonikus
kapcsolatát segíti elõ. A
szabályozási terv elõké-
szítése ennek szellemé-
ben folyik tovább. A ha-
tározati javaslatot öt tar-
tózkodás mellett fogad-
ták el. A területre vonat-
kozó építési tilalomról
is vita nélkül döntött a
testület négy tartózko-
dás mellett. A negyedik
napirendi pontban egy
háziorvosi szerzõdésrõl
szóló Kt. határozatot
módosított a testület
egy tartózkodás mellett.

Ezt követõen a vagyon-
nyilatkozatokkal kap-
csolatos szabályokat
hozták rendbe az
SZMSZ-ben, hogy a ko-
rábbi vitákat kiküsz-
öböljék. (Múlt hónap-
ban a jobbikos Lázár At-
tilának komoly gondjai
támadtak a saját va-
gyonnyilatkozatával
kapcsolatban, amelyet
helytelenül sikerült ki-
töltenie.) A módosított
SZMSZ-t négy tartózko-
dás mellett fogadták el.
Az utolsó napirendi
pontban a Rákosmente
díszpolgára kitüntetõ
címrõl szóló rendeletet
módosították, amely le-
hetõvé teszi, hogy két
fõnek, egy posztumusz,
illetve egy élõ személy-
nek adományozhassák
a díjat. 

A második rendkívüli
testületi ülés egyetlen
napirendi pontja a Pesti
úti csapadékcsatornával
kapcsolatos elõterjesztés
volt, amelyet egyhangú-
lag fogadott el a testület.

A Pesti út átépítése so-
rán felmerült az a prob-
léma, hogy az útfelújí-
tással egyidejûleg pár-
huzamosan be kellene
helyezni egy csapadék-
elvezetõ csatornát a
Csabai út és a Kasza ut-
ca közötti szakaszon,
amely a Pesti út menti
területek vízelvezetését
szolgálná. A kerületi ön-
kormányzat felkérte a
Fõvárosi Önkormány-
zatot, hogy ennek finan-
szírozásából vállaljon
részt. A Fõvárosi Köz-
gyûlésben Riz Levente
az ügy érdekében elõ-
terjesztést készített, fel-
kérte Gy. Németh Erzsé-
bet és Devánszkiné Mol-
nár Katalin képviselõ
asszonyokat, hogy tá-
mogassák azt, így közö-
sen nyújtották be az elõ-
terjesztést, amelyet vé-
gül egyhangúan elfoga-
dott a Fõvárosi Önkor-
mányzat. Így a Fõváros
85 millió forintot biztosít
a csapadékcsatorna ki-
építésére. Kiss Lajos in-
dítványára nyelvtanilag
módosítottak egy keve-
set a határozati javasla-
ton, amelyet 24 igennel
fogadtak el egyhangú-
lag. A polgármester vé-
gezetül arra kérte képvi-
selõtársait, hogy a kam-
pány hátralévõ részében
senki ne vetkõzzön ki
emberi mivoltából, mert
az helyrehozhatatlan
károkat okozhat a helyi
közéletben.
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A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden hó 1.
szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ óvodában.
Dr. Benkõ Péter – független, EUB-elnök – megbe-
szélés szerint a Polgármesteri Hivatalban (06-20-
9509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap
utolsó csütörtökén  17–18 óra, Rákoshegyi Közössé-
gi Ház.

Csorba Béla – KDNP, VFB-elnök – elõzetes telefo-
nos egyeztetés után (253-3328) a KDNP Péceli út
220. szám alatti székházában.
Derczbach Istvánné – MSZP – minden hónap 1.
keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.
Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület,

ÜEB-elnök – egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (kép-
viselõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó
csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi
Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP, 12. evk., SZLB-elnök –
minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a Rá-
koscsabai Közösségi Házban.
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütör-
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 HORVÁTH TIBOR

J avában zajlik a Pes-
ti út felújítása. A

Fõvárosi Önkormány-
zatnak lett volna a fel-
adata a naprakész la-
kossági tájékoztatás,
õk viszont beérték egy
pár soros hírrel a hon-
lapjukon, hogy a

munka kezdetét vette.
Elõször a Közlekedési
Ügyosztálynál érdek-
lõdtünk, akik nem
tudtak segíteni, ma-
guk helyett az EU-
Beruházási irodát
ajánlották, ahol szin-
tén nem tudtak érde-
mi információval szol-
gálni. Végül a sajtó-

irodán kötöttünk ki,
ahol csak térképekkel
tudtak szolgálni, de
ígéretet tettek rá, hogy
amint új hírek érkez-
nek a beruházással
kapcsolatban, elsõ-
ként a Hírhozót fogják
tájékoztatni. Lapzár-
tánkig nem kaptunk
újabb információt. 

Javában zajlik a Pesti út felújítása

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

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

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

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

dr. Rúzsa Ágnes  
jegyzõ

FELHÍVÁS

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

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

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

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

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

Rákosmente Önkor-
mányzata szervezé-

sében közbiztonsági fó-
rumot tartottak a Vigyá-
zó Sándor Mûvelõdési
Házban március 30-án.
Az eseményen Salgó
László kerületi rendõrka-
pitány, Krammer György,
Zugló rendõrkapitánya,
a regionális fõvárosi
bûnüldözés vezetõje,
Horváth Antal, Zugló
bûnügyi vezetõje, Ribai
László, a Rákosmenti
Tûzõrség parancsnoka,
a Rákosmenti Közterület
Felügyelet képviseleté-
ben Paizs Gábor, Marton
Rudolf a Delta Polgárõr-
ség vezetõje és Oláh Csa-
ba, a Rákosmenti Mezõ-
õri Szolgálat vezetõje
számolt be szervezetük
munkájáról.
Riz Levente polgármes-
ter leszögezte, különle-
ges alkalomról van szó,
mert olyan még nem
fordult elõ, hogy az ösz-
szes közbiztonságot,
közrendet biztosító
szervezet egy helyen
egy idõben jelen lett
volna. Az volt a céljuk,
hogy tetõ alá hozzák ezt
a fórumot, ahol a beszá-
molók mellett arra is
nyíljon lehetõség, hogy
a lakók kérdéseket te-
hessenek fel az illetéke-
seknek, és választ kap-
hassanak ügyes-bajos
dolgaikra. A jelenlegi
önkormányzat is szívén

viseli a közbiztonság
ügyét – tette hozzá a
polgármester, mert lé-
nyeges, hogy az embe-
rek biztonságban élhes-
senek Rákosmentén.
Munkájuk megkönnyí-
tése érdekében az ön-
kormányzat rendszeres
támogatója ezeknek a
szervezeteknek, a kerü-
leti tûzõrség például évi
3 millió forintos támo-
gatásban részesül. A
rendõrség szabadidõs
járõri tevékenységéhez
évente 25 millió forint-
tal járulnak hozzá, az
utolsó három évben öt
szolgálati autót vásárol-
tak, kiegészítõ támoga-
tást nyújtanak különbö-
zõ eszközök beszerzésé-
hez is. 2009-ben komoly
összeget fordítottak a
Rákosmenti Közterület
Felügyelet, és a Rákos-
menti Mezõõri Szolgá-
lat megalakítására, a két
csapat kerületünk bel-,
illetve külterületének
rendjén, biztonságán
dolgozik. Az önkénte-
sekbõl szervezõdött
polgárõrség a lehetõsé-
gekhez mérten szintén
évi 2-3 millió forintot
kap eredményes mûkö-
désre, de autót és kerék-
párokat is biztosított
már számukra az ön-
kormányzat. Riz Leven-
te végül reményét fejez-
te ki, hogy az önkor-
mányzat segítsége,
munkája általában javít-
ja a közbiztonságot és a

kerület lakóinak bizton-
ságos életét.

Salgó László rámuta-
tott: az elõzõ évekhez
viszonyítva az elmúlt
évben 9 százalékkal
emelkedett a bûncselek-
mények száma Rákos-
mentén, ezen belül kü-
lönösen a vagyon elleni
cselekmények növeke-

dett, de budapesti vi-
szonylatban jól állunk a
gépkocsi-feltörések szá-
mát illetõen, a rablások
száma pedig országo-
san is nagyon kedvezõ.
Legmarkánsabban a be-
töréses lopások száma
emelkedett 2009-ben,
amelynek okaként a
rendõrkapitány két té-
nyezõt nevezett meg. A
folyamatosan romló
gazdasági helyzet kö-
vetkezményeként meg-
jelent az úgynevezett
megélhetési bûnözés, il-
letve az M0-s autópálya
megnyitása. Az autópá-
lya és a városközponti
távolság autóval öt perc
alatt megtehetõ, az el-

követõk rövid idõ alatt
kereket oldanak, és el-
tûnnek az autópálya
forgatagában. Tekintet-
tel a közrendvédelem
létszámára és a kerület
hatalmas kiterjedésére
ez alaposan megnehezí-
ti a rendõrség dolgát.
Napszakonként 3-4 jár-
õrpárt tudnak kiállítani,

ami rendkívül kevés,
körülbelül fele az ideá-
lis létszámnak. Salgó
László kijelentette, bele
sem mer gondolni mi-
lyen helyzetben lenné-
nek, ha a mûködési
költségeik fedezésére
nem kapnának évi 25
millió forintos támoga-
tást az önkormányzat-
tól. Mindezek ellenére
Rákosmente rendõrsége
az élmezõnyben áll a
kerületek rangsorában.

A régiós bûnügyi
rendszer kialakításáról
beszélt Krammer
György, amellyel kap-
csolatban az volt a felsõ
vezetés célja, hogy a la-
kosságot legjobban irri-

táló bûncselekmények,
a rablás, a betöréses lo-
pás, a gépjármûfeltörés
és a gépjármûlopás te-
kintetében hatékonyab-
ban lépjenek fel. Jobban
tudjanak reagálni az
egyes bûncselekmény
típusokon belüli ten-
denciákra és növeked-
jen a felderítési eredmé-
nyesség. A 2009-ben be-
vezetett rendszerben je-
lenleg hat régió mûkö-
dik a fõvárosban, a
XVII. kerület a IV., a
XIV., a XV. és a XVI. ke-
rülettel együtt az észak-
pesti régió tagja. A kü-
lönbözõ típusú bûncse-
lekmények nyomozati
munkái más-más kerü-
letekhez kerültek, a
XVII. kerületi rendõrség
a gépkocsifeltörésekre
specializálódott buda-
pesti viszonylatban. 

Zugló rendõrkapitá-
nya végezetül elmond-
ta, hogy a régió mûkö-
dése óta a felderített
bûnesetek száma jóval
meghaladja a korábbi
évek budapesti átlagát.
A régiós felosztásnak
van létjogosultsága, de
a rendõrség létszámhiá-
nya sajnos a régiókat is
érinti, sokkal több em-
berre lenne szükség ah-
hoz, hogy munkájukat
hatékonyabban tudják
végezni.

A tûzõrség munkájá-
ról Ribai László számolt
be, 2009-ben a kerület-
ben mintegy 140 tûz-

Közbiztonsági fórum a Vigyázóban
A kerület közbiztonságát, közrendjét biztosító szervezetek számoltak be munkájukról
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Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – Minden hónap negyedik
hétfõjén 17-18 óráig a Családi és Társadalmi Rendez-
vények Házában, Csabai út 20. Lehetséges más idõ-
pontokban is elõzetes bejelentkezés alapján. Tel: 06-
20-225-5396.
Oláh László – SZDSZ, – egyeztetés után, tel: 06-
20-392-2293, helyszín: Polgármesteri Hivatal.
Papp Péter Pálné – független – a hónap 3. szerdáján
18-19-ig a Rákoscsabai Közösségi Házban.

Dr. Piláth Károly – Fidesz, 16. evk., OKB-elnök – a
hónap elsõ keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános
Iskolában.
Petrõczy Dániel – Fidesz – bejelentkezés alapján.
Tel: 06-20-316-4696
Rózsahegyi Péter – Fidesz, 17. evk., KÖRNYB-elnök –
minden hónap 2. hétfõjén 17-18 óráig a Polgármesteri
Hivatal 305-ös szobájában környezetvédelmi fogadó-
órát tart. Rákosligeti fogadóórát tart minden hónap elsõ

csütörtökén 18–19 óráig a Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Házban.
Ruthner György – MSZP, 4. evk., KVB-elnök – a hó-
nap 1. hétfõjén 18-19-ig a Kõrösi Csoma Általános
Iskola és Gimnáziumban (Akácvirág u. 49.).
Soltiné Kis Katalin – SZDSZ, 3. evk. – a hónap utolsó
péntekjén 16-18 óráig az SZDSZ-irodában, Újlak u. 11-15.
Virág Mihály – Fidesz, 13. evk. – minden hónap 2. csü-
törtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
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esethez és 300 mûszaki
mentéshez vonultak ki
a rákosmenti lánglova-
gok. Ennek azonban
majd duplája az összes
vonulás száma, kölcsö-
nösségi alapon a szom-
szédos kerületek és az
agglomeráció települé-
seinek égetõ gondjain is
segítenek, ha szükség
van rájuk. Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy kö-
zel kilencven téves jel-
zést kaptak az elmúlt
évben, amit lényegesen
csökkenteni kellene, de
ez a bejelentõ állampol-
gárok magatartásán
múlik. Számottevõen
emelkedett a mûszaki
mentések száma, ez el-
sõsorban a nyári vihar-
károk számlájára írha-
tók, amikor több mint
100 esethez riasztották a
kerületi tûzõrséget. A
Bakancsos úti tûzoltó-
laktanyában összesen
három szolgálati cso-
port váltja egymást, úgy
a tûzesetekhez, mint a
mûszaki mentéshez
korszerû technikával
rendelkeznek.

A Rákosmenti Közte-
rület Felügyelet elõké-
szítésével, szervezésé-
vel megbízott Paizs Gá-
bor hangsúlyozta, hogy
a felügyelet munkája
nem bírságcentrikus. A
közterület felügyelõk
elõször  figyelmeztetik a
szabálytalankodókat,
csak másnap foganato-
sítanak keményebb in-
tézkedéseket, például
az áru lefoglalásával.
Tavaly szeptemberben
több tíz mázsa burgo-
nyát, hagymát koboz-
tak el illegális árusoktól,

majd decemberben fog-
laltak le közel száz fe-
nyõfát, melyek késõbb a
Vöröskereszt jótékony-
sági akcióján találtak
gazdára, enyhítve a rá-
szorulók karácsonyi
gondjain. A közterület
felügyelet szorosan
együttmûködik az épí-
tési hatósággal, és ki-
emelten foglalkozik a
parkolási szabályok be-
tartatásával, különös te-
kintettel a mozgáskorlá-
tozottak részére fenn-
tartott parkolóhelyek
használatára. Óriási
gondot jelent a roncsau-
tók elszállítása, ezért
mostantól arra törek-
szenek, hogy ennek
költségét ne az önkor-
mányzat, hanem a jár-
mû utolsó tulajdonosa
fizesse meg a havi 168
ezer forintos közterület
használati pótdíjjal
egyetemben. Az elért
eredményekkel kapcso-
latban elmondta, hogy
elmúlt idõszakban ren-
geteg, az utak mellé en-
gedély nélkül kihelye-
zett reklámtáblát, óriás-
plakátot távolíttattak el.
Munkájuk során üzleti
és fatolvajt is fogtak már
el a felügyelõk.

A XVI. és a XVII. ke-
rület közös akaratából
társulás formájában ala-
kult meg a Rákosmenti
Mezõõri Szolgálat -
mondta Oláh Csaba,
ezért a tennivalók is
megoszlanak a két ke-
rület között. A több
mint 4200 hektáros te-
rületen tíz fõ teljesít
szolgálatot reggel öt
órától este tíz óráig az
önkormányzatok által

biztosított két terepjáró
autóval és két motorke-
rékpárral. A szolgálat
feladatai közé tartozik a
zöldterületek védelme,
az illegális szemetelés, a
kábelégetés, a tiltott ál-
lattartás és az illegális
fakitermelés elleni küz-
delem. A hosszú távú
célok eredményességé-
hez feltétlen szükség

van prevencióra, a gyer-
mekek, a fiatalabb kor-
osztály bevonására is
úgy, hogy megismerte-
tik velük élõ környeze-
tünket, és azokat az el-
képzeléseket, amelyek-
kel biztosítani kívánják
környezetünk védelmét
- mutatott rá a szervezet
vezetõje.

Marton Rudolf beszá-
molójában elmondta, ti-
zenhárom éve alakult
meg a Delta Polgárõr-
ség civil kezdeménye-
zés nyomán. A 30 fõs,
önkéntesekbõl álló csa-
pat az önkormányzat
támogatásának köszön-
hetõen két korszerû
technikával felszerelt
szolgálati autóval, vala-
mint kerékpárokkal
tudja a szolgálatot meg-
felelõ módon és minõ-
ségben ellátni. Az éjsza-

kai órákban járõrözõ
polgárõrök egy sor át-
ruházott tevékenységet
vállaltak például a bûn-
megelõzés, rendfenn-
tartás területén. 

A kérdések, hozzá-
szólások során Vasvári
Marietta rákosligeti la-
kos arra panaszkodott,
hogy egy skizofrén em-
ber állandóan zaklatja,

fenyegeti õt is és a csa-
ládját is, ezért segítséget
kér a polgármestertõl és
a rendõrségtõl. Több al-
kalommal feljelentést
tett a rendõrségen, és a
bíróságon is, már aláírá-
sokat is gyûjtöttek a
környéken, de senki
sem intézkedik ez ügy-
ben. Bezárult a kör,
mert az egyik helyen
azt mondják, hogy nem
büntethetõ az illetõ,
mert beteg, a pszichiát-
rián viszont ennek az el-
lenkezõjét állítják. Fux-
reiter Róbert, a rendõrka-
pitány helyettese a kér-
désre válaszolva hang-
súlyozta, hogy ismerik
a problémát, de felemás
helyzetrõl van szó.
Igazságügyi szakértõi
vélemény nem szüle-
tett, és bár valóban be-
teg az illetõ, annyira

azért nem beteg, hogy
gondnokság alá helyez-
zék. A rendõrségnek a
törvények szerint kell
eljárnia, csak annyit te-
hetnek, hogy jelzésre a
helyszínre mennek, és
intézkednek.

1989-ben kezdõdött
Kiss József vesszõfutása,
elmondása szerint a rá-
koskeresztúri panella-
kásából gázkamrát csi-
náltak. Több helyen is
járt már jogorvoslata
ügyében, utoljára a ke-
rületi rendõrségen tett
panaszt 2009-ben. Ott is
elmondta, hogy isme-
retlenek valamilyen
gáznemû anyagot fúj-
nak be a lakásába rend-
szeresen, ami a nyálka-
hártyákat marja, és errõl
orvosi szakvélemé-
nyekkel fel tud mutatni.
A rendõrségen ígéretet
kapott arra, hogy az
ügyet hamarosan ki-
vizsgálják, de ez nem
történt meg és a terror
azóta is folytatódik.
Salgó László ígéretet
tett arra, hogy a pana-
szos üggyel kapcsolat-
ban két napon belül in-
tézkedik.

A további hozzászó-
lások során az egyik ke-
rületi üzemanyagtöltõ-
állomás üzemeltetõje
intézkedést vár a rend-
õrségtõl a benzinkutak-
nál nem fizetõ autósok-
kal szemben, egy másik
állampolgár pedig arra
kéri az illetékeseket, te-
gyenek valamit a Nép-
kert kutyapiszok mene-
tesítése ügyében, mert
a jelenlegi állapot
egészségtelen és tartha-
tatlan.

Kiss József Fuxreiter Róbert
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Tisztelt Választópolgárok!
Rákosmente az otthonom, itt la-

kom, itt telnek mindennapjaim.
Nagyon szeretem polgármesteri hi-
vatásomat, a kerületet. Magamé-
nak érzem minden szegletét, fele-
lõsséget érzek minden lakójáért.

Munkámmal minden jó szándé-
kú erõ összefogására törekedtem.
Hiszem, hogy mi, rákosmentiek az
elmúlt három évben nagyon ko-
moly eredményeket értünk el

együtt - minden nehézség, válság
ellenére is. A ciklusban a budapesti
kerületek közül mi nyertük el a leg-
több hazai és uniós pályázati támo-
gatást, eddig 3,6 milliárd forintot.
Ma már sokkal több busz jár a kerü-
letben. Kiharcoltuk a keresztúri
buszfolyosót, és a Fõvárosi Közgyû-
lés végre határozott arról: 2020-ig
meg kell épülnie a keresztúri metró-
nak. Nagy öröm volt számomra,
hogy új óvodákat, bölcsõdéket, ját-

szótereket és sportpályákat építhet-
tünk. 200 utcát felújítottunk, több
mint ötezer fát ültettünk. Az utób-
bi 30 év legnagyobb kerületi beru-
házása készül el 2010-ben: megújít-
juk a keresztúri városközpontot, új
fõteret, sétányt alakítunk ki.

Sok dolgunk van még, fõként a
közlekedés, köztisztaság, csatorná-
zás területén. A legégetõbbek bajok
az országos problémák, mint a nö-
vekvõ munkanélküliség, az egész-
ségügy állapota, a romló közbizton-
ság, a korrupció - röviden: a Gyur-
csány-korszak. Az a politika, ame-
lyet mi itt helyi szinten már levál-
tottunk. Április 11-én az egész or-
szágban leválthatjuk, és új korsza-
kot kezdhetünk.

Egy országgyûlési képviselõnek
az emberek érdekeit kell képviselni,

nem pártpolitikát. Ezért vállaltam
el a képviselõjelöltséget. Ha megvá-
lasztanak, én a Parlamentben is
rákosmenti leszek. Nincsenek or-
szágos politikai ambícióim, ha a vá-
lasztók bizalmát újra kiérdemlem,
szeretnék Rákosmente polgármes-
tere maradni az õszi önkormányza-
ti választás után. Abban bízom, a
parlamenti képviselõség segítségé-
vel még többet tudok kiharcolni
Rákosmente számára. Erre most az
esély megvan: várhatóan fideszes
többségû országház és kormány
alakul. Ez az egység új lehetõséget
teremt a kerület fejlõdésének fel-
gyorsítására, hogy kormányzati
forrásokkal tovább gyarapítsuk Rá-
kosmentét. Én ezért fogok dolgozni
a Parlamentben. Szavazzunk
együtt a változásra. Itt az idõ!

Tisztelt Választópolgárok!
Apai nagyszüleim a rendszer-

váltás elõtt költöztek fel vidékrõl a
XVII. kerületbe. Gyerekként sok
idõt töltöttem a rákosligeti focipá-
lyán és a környezõ utcákon bicik-
lizve, ahol megértettem, miért
szeretnek az emberek egy jó leve-
gõjû, csendes és biztonságos kert-
városban élni. 2004-ben költöz-
tünk a családommal Rákosligetre,
egy, a nagyszüleim régi házától

alig néhány utcányira álló családi
házba. Minden reggel innen in-
dulok az ELTE bölcsészettudomá-
nyi és jogi karára, ahol történész-
nek és politológusnak tanulok.
2009 óta a Bibó István Szakkollé-
gium tagja vagyok. A középiskolai
évek során diákönkormányzati ve-
zetõként, majd különbözõ civil
szervezeteknél és alapítványoknál
önkéntesként és gyakornokként
dolgoztam. Az EP-választásokat

követõen léptem be a Lehet Más a
Politika budapesti szervezetébe,
ahol azóta, mint „rákosmente
hangja”, a helyi szervezet vezetõ-
jeként tevékenykedek.

Azért indulok a választásokon,
mert az elmúlt húsz év rossz poli-
tikai és gazdasági gyakorlatán
csak úgy tudunk változtatni, ha
részt veszünk a demokráciában és
visszafoglaljuk a politikai dönté-
sek terét. Hiszek abban, hogy az
LMP által szorgalmazott zöld for-
dulat lehet a megoldás a kerület
foglalkoztatási és szociális kihívá-
saira, hiszen ezzel állásokat te-
remtünk a környezetkímélõ és al-
ternatívenergia szektorban, bio-
gazdaságokban, építõiparban,
munkához juttatva az elesettebb,
szakképzetlen lakosokat is. Erõsí-

tenünk kell a táv- és részmunka
szerepét a foglalkoztatásban, meg
kell õriznünk az óvodai és bölcsõ-
dei férõhelyek számát, hogy egyik
anyának se kelljen a munka és a
gyerek, család között választania!
Programunk, a Szerzõdés Rákos-
mentével, külön fejezetekben fo-
galmazza meg azokat a lényeges
pontokat, amelyekben változást
akarunk elérni: az elõvárosi vasút
komplex fejlesztésében, a bizton-
ságosabb élelmiszer-ellátásban, a
kerületi költségvetési hiány lefara-
gásában, az M0-s körgyûrû kerü-
leti szakaszán építendõ zajvédõ fal
ügyében, az illegális szemétlera-
kók felszámolásában, valamint a
lakossági energiatakarékossági és
panelfelújítási programok beindí-
tásában.

Bemutatjuk Rákosmente
országgyûlési képviselõjelöltjeit

A Magyar Köztársaság elnöke az or-
szággyûlési képviselõk választásának
elsõ fordulóját 2010. április 11-re, a
második fordulót 2010. április 25-re
tûzte ki. 

Budapest XVII. kerülete az ország-
gyûlési képviselõk általános választá-
sán a 25. számú egyéni választókerü-
let, 75 szavazókörrel. 

Szavazni a szavazás napján 6 órától
19 óráig lehet. Érvényesen szavazni
csak a hivatalos szavazólapon szerep-
lõ jelöltre, listára lehet. A jelöltre sza-

vazni a jelölt neve alatti, feletti vagy
melletti körbe tollal írt két, egymást
metszõ vonallal lehet.

Külön szavazólap szolgál az ország-
gyûlési egyéni választókerületi jelöl-
tekre és külön szavazólap a területi
listára történõ szavazáshoz.

Rákosmentén hat jelölt gyûjtötte
össze a választáson való induláshoz
szükséges számú ajánlószelvényt, s
indulhat a választásokon. 

Összeállításunkban bemutatjuk ke-
rületünk országgyûlési képviselõje-

löltjeit. Riz Levente a Fidesz–KDNP,
Berze Márton a Lehet Más a Politika,
Alexa György a Magyar Szocialista
Párt, Dr. Farkas Tibor a Magyar De-
mokrata Fórum, Szilágyi György a
Jobbik Magyarországért Mozgalom
jelöltjeként, Kovács István pedig füg-
getlen képviselõjelöltként indul a vá-
lasztáson.

Kovács István többszöri megkeresé-
sünk ellenére sem kívánt élni a la-
punkban való bemutatkozás lehetõsé-
gével.

Berze Márton

Riz Levente
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Tisztelt Választópolgárok!
A modern konzervativizmus

világához vonzódva vallom, hogy
tisztelettel és hálával kell, hogy
adózzunk az elõttünk járóknak,
de felelõsséggel tartozunk az utá-
nunk következõknek. Hála és tisz-
telet tehát elõdeinknek, hogy meg-
õrizték nekünk hazánkat, ma-
gyarságunkat, hagyományainkat,
szellemi és kulturális örökségün-
ket és szép anyanyelvünket.

Az ország súlyos gazdasági, er-
kölcsi, társadalmi és kulturális
válságba került az elmúlt nyolc-
éves kormányzás következtében.
A történelmi és politikai sorskö-
zösség nagy felelõsséget ró a kö-
vetkezõ kormányra és parlament-
re. Nem mindegy, hogy milyen
irányban indul és milyen közhan-
gulatban igazgatja az ország sor-
sát. Elõre néz, és nehéz helyze-
tünkön kíván gyorsan javítani,

vagy indulatokra fecsérli el erejét
és idejét.

A közéletben az utódainkért ma
felelõsen viselkedni véleményem
szerint azt jelenti, õszinte, szak-
szerû és minõségi politizálással, a
pártok közötti szóértéssel keres-
sük a kiutat a jelenlegi válságból a
legkevesebb hátrányt okozva bár-
mely társadalmi rétegnek.

Az MDF programjában ponto-
san felméri az ország állapotát.
Megoldást kínál nemcsak a vál-
ságra, de az ország tartós fejlõdé-
si pályára állítására is. Vezérfo-
nala az adófizetõk érdekeinek emi-
nens képviselete, egy kisebb álla-
mi bürokráciában. A többi párt
programjától eltérõen az MDF
õszintén megmondja, hogy a
megteendõ lépések után milyen

hatások és eredmények várhatóak.
Van hiteles miniszterelnök-jelöl-
tünk, Bokros Lajos, akinek szak-
tudásában és képességeiben bíz-
hatnak a konzervatív, szabadelvû
szavazók.

Minden az MDF-re és szemé-
lyemre leadott szavazat növeli az
MDF parlamenti képviseletének
nagyságát, és biztosítja többpárti
parlamenti demokráciánk ki-
egyensúlyozottságát. Egy erõs
MDF-frakció józanító hatása
szükséges a mai politikai kultú-
ránkban.

Számomra néhai miniszterel-
nökünk, Antall József szavai je-
lentik a politikai iránytût.

Közéletben csak hideg fejjel,
meleg szívvel és tiszta kézzel sza-
bad részt venni!

Tisztelt Választó!
Négy éve vagyok a kerület or-

szággyûlési képviselõje. Mun-
kámban mindenkor a kerület érde-
keit helyeztem elõtérbe.

Rákosmente lakóinak segítségé-
vel sok eredményt értünk el az el-
múlt években: elkészült az M0-s
keleti szektora, októberre kész a
megerõsített zajvédelem; több mil-
liárdos ráfordítással megújult a
Bajcsy Kórház; építik a Pesti úti

buszsávot; úthálózatunk fejleszté-
sére közel kétmilliárd forintot for-
dított a kormányzat; milliárdos
nagyságrendû támogatást kaptak
megújuló panelházaink; a lakóte-
lepen dolgozó közös képviselõk
munkáját segítõ fórumokat szer-
veztem; kezdeményezésemre több
kiemelt teljesítményt létrehozó he-
lyi polgárunk részesült állami el-
ismerésben; számos civil szerveze-
tünknek szereztem támogatást

hasznos tevékenységéhez; kultu-
rális eseményeket támogattam.

Kerületünk ügyeinek képvisele-
te mellett a hazai fogyasztóvéde-
lem megerõsítéséért dolgoztam.
Részt vállaltam a fogyasztók biz-
tonságát szolgáló törvények kidol-
gozásában. A pénzügyi válság ki-
robbanása után szerepet vállaltam
a nehéz helyzetbe került hitelesek
megsegítését célzó jogszabályok
kialakításában. Én kezdeményez-
tem azt a törvénymódosítást,
amelynek eredményeképpen már
nem lehet kölcsön kapcsán kötött
opciós vételi szerzõdéssel kisem-
mizni az embereket.

Újraválasztásom esetén tovább-
ra is kerületünk infrastruktúrális
felzárkóztatásának segítését tar-
tom a legfontosabb feladatomnak.

További fejlesztésekre van szükség
az elõvárosi vasút igénybevételé-
nek terjedése érdekében és meg kell
oldani az egyre nehézkesebb ke-
resztirányú közlekedést kerüle-
tünkben. Továbbra is fontos fel-
adat, hogy minél több uniós forrás
elérje Rákosmentét. Ezért nagyon
fontos, hogy a következõ uniós
költségvetést érintõ hazai tervek-
ben szerepeljenek a kerület számá-
ra fontos fejlesztési és pályázati le-
hetõségek. Be kell fejezni a csator-
názást és tovább kell lépnünk a pa-
nelépületek felújításában, energia-
takarékos átalakításában.

Eddigi munkám nem lehetett
volna sikeres az ön támogatása
nélkül. Ezt ezúton is köszönöm és
kérem, hogy támogassa újravá-
lasztásomat.

Tisztelt Választópolgárok!
Szilágyi György sportszerve-

zõ-menedzser szakképesítéssel
rendelkezik, közösségi munkájá-
nak kezdete is a sporthoz kötõdik:
az MLSZ Szurkolói Koordinációs
Irodáját vezette, valamint egyik
alapítója a Ferencváros Szurkolók
Szövetségének. A MIÉP tagja-
ként a párt parlamenti munkája
során a sportbizottság delegáltjá-
nak szakértõjeként segítette a

nemzeti ügyet. A Jobbikhoz 2008-
ban csatlakozott, ahol elõbb a
Sportkabinet vezetõje, majd Vona
Gábor kabinetvezetõje lett. 2009-
ben fõszervezõként részt vett a
Nemzeti Egyletek mozgalmának
elindításában. A kétgyermekes
családapa elsõdleges feladatának a
korrupció elleni harcot tekinti, és
a magyar embereket kívánja kép-
viselni a multinacionális érdekek-
kel szemben.

Hiszem, hogy Magyarország
egy szebb jövõ elõtt áll.

Magyarország és a magyar
nép a történelem egy újabb sor-
fordító pillanatához érkezett. Ma
egész nemzetünk életben mara-
dása a tét.

A magyarországi politika az el-
múlt évek során eggyé vált a ha-
talmat kisajátító nemzetellenes
elit bûnözésével, a tisztességtelen
nyerészkedéssel, a korrupcióval, a
kizsákmányolással, erkölcsi és
gazdasági válságba taszítva az
országot. Ezzel egy idõben üldöz-
tetés célpontjává tették a hazafi-
ságot, a nemzettudatot és az igazi
emberi értékeket.

A nemzeti öntudat üldözõi és
rombolói azonban elszámították
magukat, mert minél hangosab-

ban uszítanak a magyarság ellen,
annál többen ébrednek rá nemzeti
értékeink, hagyományaink meg-
õrzésének, megóvásának fontos-
ságára.

Ma az ébredés idõszakát éljük,
és együtt történelmet írhatunk.
Hamarosan a döntés joga az em-
berek kezébe kerül, hogy ítélkezze-
nek az elmúlt két évtized felett, és
választ adjanak a jövõ legfonto-
sabb kérdésére: Magyarország a
magyaroké marad-e.

A Jobbik új alapokra kívánja
felépíteni az országot. Olyan
alapokra, amelyet a rend, a ta-
nulás és a becsületes munka ha-
tároz meg.

Kérem, támogasson a szavaza-
tával, támogassa a radikális vál-
tozást, támogassa a Jobbikot!

Alexa György

Dr. Farkas Tibor

Szilágyi György
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A Helikopter Lakó-
park játszótere is

benépesült március 27-
én délelõtt, ahol a kör-
nyezetükért tenni aka-
rók, a lakóparkban élõ
szülõk és gyermekeik
jöttek össze. Szabó
Tiborné, a Rákoshegyi
Közösségi Ház vezetõ-
je és Fejér Gyula helyi
önkormányzati képvi-
selõ, a Rákoshegyi Pol-
gári Kör elnöke és
munkatársaik biztosí-
tották a feltételeket ah-
hoz, hogy a lakók saját
környezetük megújítá-
sában segédkezzenek:
játszótér-felújítással,
hulladékgyûjtéssel és
faültetéssel. A kerítésre
Riz Levente polgármes-
ter helyezte el azt a táb-

lát, amely a nyitva tar-
tásról szól. Szabó Kati,
a közösségi ház vezetõ-
je elültetett egy fenyõ-
fát, amelyet minden
karácsonyra feldíszít-
nek, kivilágítanak
majd. A gyerekek és
szüleik kézmûves-fog-
lalkozásokon is részt
vehettek, és aki meg-
éhezett, vagy meg-
szomjazott kakaós ka-
lácsot és teát kapott.

A program második
részében Riz Levente
tette le a hamarosan
megépülõ óvoda alap-
kövét az Újmajori utcá-
ban. Rákosmente Ön-
kormányzata tavasszal
saját beruházásban épít
óvodát a Helikopter la-
kóparkban. A Hétszín-
virág Óvoda társintéz-
ményeként épülõ óvo-

dát õsszel birtokba is
vehetik a kicsik. A 75
gyermeknek helyet
biztosító ovi három
csoportja más-más szí-
nû lesz. 

Az alapkõletétel el-
engedhetetlen kelléke
egy kapszula, amelybe
elhelyezték a képvise-
lõ-testület döntésérõl

szóló határozatot, az
óvoda alaprajzát, Sógor
Sólyom rajzát az új ovi-
ról, aki maga is a
Hétszínvirág óvodába
jár, valamint a XXI.
század igényeit kiszol-
gáló pendrive-ot, ame-
lyen elektronikusan
minden információ
megtalálható az új in-

tézményrõl. A kapszu-
lát Riz Levente helyez-
te el a végsõ helyére,
amelyben segítségére
volt Fejér Gyula képvi-
selõ, Szabó Tiborné és
Márkus Lászlóné óvoda-
vezetõ.

A polgármester be-
szédében kiemelte,
hogy a lakóparkban
évek óta jelzik az ott
élõk, hogy nincs közös-
ségi tér, ezt a hiányt is
pótolni fogja az óvoda,
hiszen úgy tervezték
az épületet, hogy levá-
lasztható legyen a bel-
sõtér, amit használhat-
nak különbözõ rendez-
vényekre. A játszótér, a
sportpálya és az óvoda
közösségformáló he-
lyei lehetnek a Heli-
kopter lakóparkban
élõknek.

Lerakták az új óvoda alapkövét
Újabb közösségi tér a Helikopter lakóparkban

www.rizlevente.hu

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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Hívõ ember és a politika
Közéleti fórum a Rákoscsabai Baptista Imaházban

 SZAKÁCS ZSUZSA

A Rákoscsabai Bap-
tista Imaház kép-

viselõje, Várady László
március 22-én este Hí-
võ ember és a politika
címmel közéleti fórum-
ra hívta a gyülekezet
tagjait, amelynek ven-
dége Riz Levente pol-
gármester volt. A hall-
gatóság kérdéseit Nagy
Imre, a Magyar Televí-
zió szerkesztõje tette fel
a polgármesternek, aki
legelõször tanult hiva-
tásáról és arról a tizen-
egy évrõl beszélt, amit
a Pál Apostol Katolikus
Általános Iskola és
Gimnáziumban töltött,
mint történelemtanár.
Szerencsésnek tartja
magát, hisz eddigi éle-
tében két olyan munká-
ja volt - a tanári pálya
és a polgármesterség -,
amit nagy kedvvel és
örömmel csinál.

Riz Levente szerint
fontos, hogy az embe-
rek ismét higgyenek a
közéletben, ezért mie-
lõbb helyre kell állítani
a kibillent egyensúlyt.
Az este folyamán szó
esett arról, hogy a hívõ
társadalmat két igen
súlyos csapás érte az
elmúlt évtizedekben,
elõször a kommunista
diktatúra, a kádári kor-
szak, amely igyekezett
szétverni a rendszerre
veszélyesnek tartott
közösségeket, majd
jött a liberalizmus,
„amikor mindent sza-
bad, nincsenek korlá-
tok, és minden relatív,
csak az egyén a fontos.
Ez egy tragédia!” -
összegezte a polgár-
mester, majd felhívta a
figyelmet, hogy ismét
pusztítják a magyar
társadalmat azok a jól
hangzó, „valósítsd
meg önmagad, ne tö-

rõdj másokkal” hang-
zatos jelszavak. Rég-
óta tudjuk, hogy ez
nem vezet jóra, az em-
ber egyedül semmit
sem ér, ezért minden
segítséget meg kell ad-
ni, hogy a gulyáskom-
munizmus sújtotta
Magyarországon újból
kialakulhassanak az
egymást segítõ és sze-
retõ közösségek.

Szó esett az új ma-
gyarországi egyházak
alapításáról, ami ma el-

sõsorban üzleti vállal-
kozásnak tûnik. Vi-
szont határozott véle-
ménye volt arról a pol-
gármesternek, hogy el
kell ismerni és támo-
gatni a történelmi egy-
házakat, amelyek az ál-
lam helyett tanítanak,
gyógyítanak, szociális
feladatokat vállalnak
át. Riz Levente szomo-
rúsággal beszélt arról,
hogy a fiatalok egy ré-
sze távol tartja magát a
közélettõl, az okok a

politikusok hibái mel-
lett az oktatásban is ke-
reshetõk. „Még a ká-
dárizmus is fontosabb-
nak tartotta az iskolá-
kat, mint a jelenlegi
kurzus. Tudatosan el-
szegényítik az intéz-
ményeket és a pedagó-
gusokat egyaránt. Még
egy ilyen évet nem bí-
runk ki!” - mondta a
polgármester.

„A magyarok nagy
részében óriási düh
van mostanában, ezt
egyszerûen ki lehet
tombolni, el kell menni
április 11-én szavazni.
Le kell zárni egy kor-
szakot. És ha majd
lesznek új munkahe-
lyek, születnek gyere-
kek, akkor ennek az
országnak eljönnek a
szebb napjai” - ezzel a
gondolattal fejezte be a
beszélgetést Riz Le-
vente a Baptista Ima-
házban.

Jobbik kampányzáró Keresztúron
Vona Gábor: A mostani választás tétje nem az, ki kerül kormányra, hanem ki megy börtönbe
 HORVÁTH TIBOR

Á prilis 1-jén tartotta
k a m p á n y z á r ó

naggyûlését  a Jobbik a
Vigyázóban. A telthá-
zas rendezvényen a ke-
rületi képviselõjelölt,
Szilágyi György mellett
részt vett Morvai Kriszti-
na EP-képviselõ és Vona
Gábor (képünkön) párt-
elnök is.

Az este moderátora
Szögi Zsuzsanna volt, aki
a brutálisan meggyil-
kolt Szögi Lajos lánya, a
kerületi Jobbik ifjúsági
tagozatának a vezetõje. 

Szilágyi György el-
mondta, hogy nem volt
KISZ-tag, III/III-as és
nem tanult a Soros Ala-
pítványnál sem. Állás-

halmozó sem kíván len-
ni, mert úgy véli, hogy a
képviselõi poszt egész
embert kívánó hivatás.
Szerinte pártja hatalmas
erõt képvisel, mert a
nemzetben gondolko-
dók útja elõbb-utóbb
összeér.

Morvai Krisztina gyó-
gyító erejûnek tartja azt
a szeretetet, amely feléje
árad a lakossági fóru-
mokon. Meggyõzõdése,
hogy a politikusok he-
lyett ideje az embereket
reflektorfénybe helyez-
ni. A kampányt aljasnak
és gyûlölködõnek tartja,
amelyben egységfront
jött létre a pártja ellen.
Morvai szerint a multi-
nacionális tõke térnye-
rése az emberek java-

részét jogfosztottá tette.
Vonát devizahiteles pa-
nellakóként konferálták
fel, aki nem a táncával
próbálja elvarázsolni a
közönségét. A mostani
kormányfõ szörnyeteg-
ként jellemezte a Jobbi-
kot, amely már az Or-

szágház ajtaján kopog-
tat. A pártelnök Pörzse
Sándort idézte, aki sze-
rint Bajnai politikusnak
gyenge, de jósnak nem
rossz: „Lesz ugyanis ko-
pogtatás. Két 190 centis
csendõr fog kopogtatni
Bajnai ajtaján egy bíró-

sági idézés miatt.” Vona
szerint a mostani vá-
lasztás tétje nem az,
hogy ki kerül kormány-
ra vagy ellenzékbe, ha-
nem hogy ki megy bör-
tönbe! A Jobbik eltöröl-
né a mentelmi jogot és a
képviselõk végkielégí-
tését. Küzdeni fognak a
titkosított anyagok feltá-
rásáért. Az államadós-
ságot is újra kell tárgyal-
ni, mert nemzetközi
uzsora alatt nyög az or-
szág. A szociális kártyán
biztosított segélyeket
közmunkához kötnék.
Támogatják a családi
adókedvezményeket,
de különbséget tesznek
tisztességes gyermek-
vállalás és megélhetési
gyermekgyártás között.
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a XVII. kerületi sportegyesületek részére verseny- és tömegsport
tevékenység támogatására

A pályázat célja:
támogatásban részesíteni a XVII. kerület Rákosmente területén mû-
ködõ sportegyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben
sporttevékenységet folytatnak.

Pályázhatnak: 
a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint alapvetõen sportte-
vékenység folytatására szervezõdött és az egyesülési jogról szó-
ló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott, nyilvántartásba vett
és mûködõ sportegyesületek (kivétel az iskolai diák-sportegye-
sületek). 

A pályázati támogatás feltételei:
Támogatásra az a sportegyesület pályázhat, amely:

- határidõre elszámolt a 2009. évben az Ifjúsági és Sport Bizottság
által kiírt pályázat keretében nyert támogatásról,

- a pályázathoz az önálló jogi személyiségét és a jelenlegi mûködé-
sét igazoló, a Fõvárosi Bíróság által kiállított, a benyújtástól szá-
mított 30 napnál nem régebbi kivonatot csatolja (nem bejegyzõ
végzést!), 

- a számlakezelõ bank által kiállított, a bankszámla számát tartalma-
zó irat másolatát csatolja.

Az elnyert támogatás felhasználási idõszaka:

a 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti idõszak.

Tudnivalók a pályázathoz:
Érvénytelen formai hibás a pályázat, ha:

- a pályázó a kérdõívet nem tölti ki,
- a pályázó a pályázatot késve vagy hiányosan kitöltve, illetve a kö-

telezõ mellékletek és igazolások csatolása nélkül nyújtja be,
- a pályázó szervezet nem jogi személy. 

Nem lehet pályázni:

- külföldön történõ felhasználásra, beruházási igényre, étkezési jel-
legû költségre,

- személygépkocsival kapcsolatos költségek igénylésére,
- személyi célú kifizetésekre (pl: alkalmazottak munkabére és annak

járulékai), kivéve a versenybírói és orvosi ügyeleti díjat,
- telefonköltségre.

A támogatás kérhetõ:

- XVII. kerületi sportesemények és bajnokságok szervezésére,
- sportlétesítmény, valamint technikai és sporteszközök bérlésére

és vásárlására,
- versenybírói díj, orvosi ügyeleti díj és díjazási költségekre (érem,

kupa, oklevél),
- egyesületi mûködési költségekre.

A pályázatok elbírálásakor az alábbi szempontsort veszi figye-
lembe az Ifjúsági és Sport Bizottság:

- az egyesület sportolóinak sikeressége,
- a tömegsport tevékenység volumene és elért hatásai,
- az utánpótlás-nevelésben betöltött szerep,
- a jelentõsebb sporteseményeken, versenyeken való részvétel vagy

ezek megrendezése,
- az eredményes nemzetközi szereplés,
- az iskolai (diák)sport és rehabilitációs sport támogatása és szer-

vezése,
- a mûködéshez és fejlesztéshez szükséges saját erõforrások fel-

használásának mértéke.

Az elnyert pályázati összeg nem fordítható lejárt köztartozások
teljesítésére.

A pályázatot kizárólag a hiánytalanul kitöltött „Pályázati Adatlap”-
pal és „Kérdõív”-vel lehet benyújtani, amelyet Budapest Fõváros
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalá-
nak Ügyfélszolgálati Irodáján (1173 Budapest, Pesti út 163.) lehet
beszerezni, valamint letölthetõ az önkormányzat internetes honlap-
járól (www.rakosmente.hu).

A hiányzó adatok pótlására utólag nincs lehetõség!

A pályázatokat „Sportegyesületek támogatása” megjelöléssel 2010.
május 7. napjáig zárt borítékban, postai bélyegzõvel ellátva, postai
úton a Polgármesteri Hivatal Képviselõ-testületi Irodájára (1173 Bu-
dapest, Pesti út 165.) vagy személyesen 2010. május 7. napján 12
óráig a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára kell eljuttatni. 

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Polgármesteri Hivatal Oktatá-
si, Mûvelõdési és Sport Iroda Mûvelõdési és Sport Csoportjának ügy-
intézõje, B. Nagy Attila ad felvilágosítást a 256-1683 telefonszámon
vagy személyesen a 1173 Budapest, Bakancsos u. 3. szám alatt. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. június 30. napja.

A pályázatok elbírálására Budapest Fõváros XVII. kerület Rákos-
mente Önkormányzatának Ifjúsági és Sport Bizottsága jogosult. A
nyerteseket az Ifjúsági és Sport bizottság levélben értesíti.
A sportegyesületek 2010. évi támogatására kiírt pályázat keretében
nyert támogatási összegekkel 2010. december 3-án 12 óráig az If-
júsági és Sport Bizottság felé el kell számolni, és szakmai beszámo-
lót kell készíteni. Az elszámolásokat a bizottság kizárólag pénzügyi
ellenõrzés után tárgyalja meg. A beszámolót és az elszámolást az
egyesület nevére szóló, a pályázati cél megvalósítását igazoló téte-
les számlák másolataival, a kifizetések igazolásával és az e célra
rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével személyesen lehet
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Mûvelõdési és Sport
Irodájának vezetõjéhez (1173 Budapest, Pesti út 165.).
Az a pályázó, amelyik a beszámolót és az elszámolást nem a meg-
adott határidõben és módon nyújtja be, a 2011. évben nem része-
sülhet pályázati támogatásban.

Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
Ifjúsági és Sport Bizottsága

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BUDAPEST FÕVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK
IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

12.500.000 FT ÖSSZEGÛ PÁLYÁZATOT HIRDET
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 HORVÁTH TIBOR

Á prilis 6-án a Ma-
gyar Hírlap és az

Echo TV a XVII. kerület-
ben tartotta Korrektúra
sorozata záró rendezvé-
nyét. Az esemény ven-
dége volt Széles Gábor,
az Echo Televízió és a
Magyar Hírlap tulajdo-
nosa, Huth Gergely, a
Magyar Hírlap fõszer-
kesztõ-helyettese, Pesti
Imre, a Fidesz egészség-
ügyi szakpolitikusa és
Riz Levente, a párt kerü-
leti képviselõjelöltje. Az
est moderátora a Fidesz
Nõi Tagozatának elnö-
ke, Endrei Katalin volt.

Pesti Imre viccesen je-
gyezte meg, hogy a ha-
zai egészségügy gyen-
ge helyzetét mutatja az
a tény is, hogy az erede-
tileg meghívott Bayer

Zsolt publicista megbe-
tegedett. A szakpoliti-
kus bírálta a Medgyes-
sy-kormányt, mert
2002-ben az államkasz-
szában talált pénzt saját
politikai céljaik megva-
lósítására használták, s
arra, hogy megnyerjék
az önkormányzati vá-
lasztásokat is. Az
SZDSZ „reformja” any-
nyiból állt, hogy száz-
milliárdokat vontak ki
az egészségügybõl.

Széles Gábor arról a
programról beszélt,
amelyet két éve adott át
Orbán Viktornak, s
amely az Egymillió új
munkahely programja
címet viseli. Ez nem ka-
pott nagy nyilvánossá-
got, mert félõ volt, hogy
a politikai ellenfelek le-
nyúlják. Harmincmilli-
árd forintból, ami 6-7

km autópálya ára,
évente százezer csalá-
dot részesítenének vis-
sza nem térítendõ tá-
mogatásban. Ezáltal 80
ezerrel több vidéki
munkahely jönne létre.
A családi gazdálkodás
megerõsítésével (10
millió forintos támoga-
tás) tízezer új kisvállal-
kozást lehetne elindíta-
ni. A középvállalkozá-
sok élénkítésének célja
a vidék szövetkezet-

szerkezetének az újraal-
kotása. A multik polca-
in évrõl-évre növelni
kell a magyar áruk ará-
nyát. Erõsíteni kell a
kisbankokat is, amelyek
sokkal jobban beágya-
zottak az adott gazda-
sági környezetbe.

Huth Gergely szerint
az MSZP-t Gyurcsány
tönkretette, ezért nincs
kitûnõbb alkalom arra,
hogy felszámoljuk a
nómenklatúra-hálóza-

tát. Megbocsátani ak-
kor lehet a szocialisták-
nak, ha letöltötték a
börtönbüntetésüket és
visszaadták a 10 000
milliárd forintnyi ello-
pott pénzt.

Riz Levente ígéretet
tett az elszámoltatásra,
a Fideszben alapos elõ-
készítõ munka folyik
ez ügyben. „Ma bor-
zasztó lehet szocialista
politikusnak lenni. A
fõvárosban, ahol mér-
tékegységgé vált az 1
Nokia doboz, egy szûk
kisebbség dönt milliár-
dos tételek felett. Az új
kormánynak kell hely-
reállítania Magyaror-
szág tekintélyét.” Be-
számolt arról is, hogy a
kerületi MSZP lejárató
újságját a választási bi-
zottság öt igen szava-
zattal betiltotta.

Korrektúra a Vigyázóban
Az új kormánynak kell helyreállítania Magyarország tekintélyét
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Kampányzáró Demjén-koncerttel
Több ezren vettek részt a húsvéthétfõi rendezvényen

Folytatás az 1. oldalról >

A nagyszínpadon a
Piccolino fúvószenekar
koncertjével kezdõdött
a mûsor, majd a Kolom-
pos együttes jól ismert
dalokkal köszöntötte a
tavaszt és húsvét ünne-
pét. A koncert végén a
színpadra hívták a sok
esõkabátos, gumicsiz-
más apróságot, hogy
közösen, ráadásul a
mágikus nádduda se-
gítségével elõcsalogas-
sák a tornyosodó felhõk
mögül a napot, sajnos
nem sok sikerrel. Lui, a
mágus, üveggömbök-
kel, kártyatrükkökkel
próbálta bebizonyítani,
hogy a gondolatátvitel
itt Rákoskeresztúron, a
sportpályán is mûkö-
dik. 

A Mozgás Öröm
Sportegyesület tagjai –
Holl Bence, Csanádi Ben-
ce, Szalai Boldizsár -
Ujvári László vezetésé-
vel már hajnalban el-
kezdték építeni a több
méter magas, négy ol-
dalú mobil mászófalat,
amit legelõször egy
ötéves kisfiúnak, Ba-
logh Ákosnak sikerült
meghódítania ügyes
mászótechnikájával.
Igen népszerûnek bi-
zonyult az Egészsé-
günk hét próbája csalá-
di interaktív társasjá-
ték, ahol minden állo-
máson környezetvéde-
lemmel kapcsolatos
ügyességi feladatokat

kellett a versenyzõk-
nek megoldaniuk. So-
kan próbálkoztak a fá-
ból készült térbeli
amõba játékkal, a kéz-
mûves-foglalkozáso-
kon kivétel nélkül,
csak természetes anya-
gokkal folyt a munka,
volt folyami kavicsfes-
tés, gyöngyfûzés, báb-
készítés, hennafestés.
Igen vicces feladatnak
bizonyult az egykere-
kû, illetve a fordított
kormányú bicikli meg-
lovaglása, aminek ki-
próbálását a vizes, csú-
szós fû még inkább ne-
hezítette.

Közben a sátorban
Lõrincz Adrián újságíró-
tól megtudtam, hogy
Pozsonyból érkezett –
a Tyzden, konzervatív
szlovák hetilap mun-
katársaival –, és Szlo-
vákia egyetlen magyar
nyelvû újságjának, az
Új Szónak készített in-
terjút Riz Levente pol-
gármesterrel, a Fidesz
országgyûlési képvise-
lõjelöltjével. 

A szitáló esõ ellenére
sokan megcsodálták az
RTK íjász szakosztá-
lyának a versenyzõit –
Erdész András, Buda
Szilvia és Hassan Adham
–, amint vadász rend-
szerû csigás íjakkal tar-
tottak bemutatót, de
akinek golfozni, vagy
akár szkanderozni tá-
madt kedve ezen a
sportnapon, az sem üt-
között különösebb aka-
dályba. 

A szabadtéri prog-
ram Riz Levente és ba-
rátai koncertjével foly-
tatódott, ahol a zenekar
tagjai felidézték az el-
múlt évtizedek külföl-
di és hazai rock ked-
venceit, a Bikini együt-
testõl a Uriah Heepig.
Ezután a zsúfolásig
megtelt sörsátorban
Lázár Vilmos hatszoros
világbajnok fogathatjó,
Rákosmente díszpolgá-
rának élménybeszámo-
lójával folytatódott a
program, amelyen
részt vett Demjén Fe-
renc, az esti megakon-
cert fõszereplõje is, aki-
rõl közismert, hogy
nagy rajongója a lovak-
nak. A kötetlen beszél-
getés során Lázár Vil-
mos elmondta, hogy
2000-ben költöztek Rá-
koshegyrõl Domony-
völgyébe, de minden
ideköti Rákosmenté-
hez, itt nõtt fel, itt járt
iskolába, innen indult
tizenhét évesen élete

elsõ versenyére, és ti-
zenegy évvel ezelõtt itt
lett testvérével, Zoltán-
nal díszpolgár. Meg-
tudtuk, öccse azért
nem tudott eleget tenni
a meghívásnak, mivel
Izsákon, edzõtáborban
készül húsz lóval a kö-
zelgõ fogathajtó világ-
bajnokságra. „Akik itt
élnek a Kárpát-meden-
cében, azok a génjeik-
ben hordozzák a ló
szeretetét. Én szenve-
délybetege lettem en-
nek a sportnak!” –
ezzel a gondolattal zár-
ta a világbajnok ven-
dég a beszélgetést,
majd a résztvevõk egy
rövid filmet nézhettek
meg a Lázár testvérek
legnagyobb sikereirõl.
Lázár Vilmosné Piroska
kísérte el fiát Rákos-
mentére, aki elmesélte,
már unokái, Zolika,

Zsófi és Vili is ügyesen
megüli a lovat, de azt
is megosztotta velünk,
hogy kisebbik fiának,
Zolinak a versenyeit
vakmerõsége miatt – a
lovas szakma csak „ör-
döglovasként” tartja
számon – a mai napig
csak háttal bírja „vé-
gignézni”. 

Mire elkezdõdött
Demjén Ferenc, a ma-
gyar pop ikonikus fi-
gurájának megakon-
certje a sportpályán,
már több ezren gyûltek
össze a nem éppen ta-

vaszt idézõ idõben,
hogy élõben hallhas-
sák az elmúlt évtize-
dek legjobb Rózsi-slá-
gereit, illetve a tavaly
bemutatott album leg-
újabb nótáit. 

Rózsi most sem oko-
zott csalódást, a régi,
mindenki által ismert
zenéstársakkal – Závodi
Gáborra, Solti Jánossal,
Menyhárt János Me-
nyussal és a többiekkel
– eljátszották a várva
várt slágereket, A sza-
badság vándorát, a Da-
rabokra törted a szí-
vem, az Elveszett gyé-
mántok, a Jégszív, a
Fekszem az ágyon és a
többi jól ismert nótát.
Persze ez az este sem
múlhatott el a Szere-
lem vonat, illetve a
Honfoglalás gyönyörû
dallamai nélkül.

Végezetül Demjén

Ferenc a színpadra hív-
ta a nap házigazdáját,
Riz Leventét, hogy egy
közösen elõadott nótá-
val - Sajtból van a Hold
– búcsúzzanak Rákos-
mente, esõben is kitar-
tó közönségétõl. 

A Fidesz kampány-
záró családi napján
részt vett Fohsz Tivadar,
Horváth Tamás alpol-
gármesterek, Dunai
Mónika, Hatvani Zoltán,
Rózsahegyi Péter, Piláth
Károly, Virág Mihály,
Fejér Gyula és Bényi
Zsolt képviselõk. 
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Napi ebédkiszállítás a XVII. kerületben
1173 Budapest, Pesti út 211. (volt Rojik Étterem)

HETI ELÕFIZETÉSSEL 690 FT/NAP
MÁR 2 FAJTA FÕÉTELLEL!

A KÖVETKEZÕ HÉT AJÁNLATA:
04. 19. HÉTFÕ:

Alföldi májgaluskaleves.
A: Házi rakott burgonya.
B: Rántott gomba, párolt rizzsel.

04. 20. KEDD:
Csontleves tésztával.
A: Burgonyafõzelék, tojáspörkölttel.
B: Májas-véres hurka tört burgonyával, párolt káposztával.

04. 21. SZERDA:
Magyaros burgonyaleves.
A: Rántott sertésmáj, párolt rizzsel.
B: Sajttal grillezett padlizsán, rizi-bizivel.

04. 22. CSÜTÖRTÖK:
Zöldborsóleves.
A: Falusi göngyölt tarja petrezselymes burgonyával.
B: Sajtos-tejfölös tészta.

04. 23. PÉNTEK:
Palócleves.
A: Mákos, diós, almás rakott tészta.
B: Natúr sertésszelet, vajas burgonyával.

Marcsa Néni Vendéglõje
Telefon: 06-1-257-8753

E-mail: foglalas@marcsaneni.hu
www.marcsaneni.hu

Nem menza (nem ételgyár) hanem a nagymama házi kosztja.
– Mert nálunk tényleg a mama fõz –

Aktuális étlap, kiszállítással kapcsolatos információk, megrendelés:

Kommentár nélkül
A Helyi Választási Bizottság április 2-
án egy negatív tartalmú, valótlanságo-
kat tartalmazó szórólap ügyében ülése-

zett. A kiadvány célpontja Riz Levente
polgármester, képviselõjelölt volt,
szerzõ a XVII. kerületi MSZP.

Alább kommentár nélkül idézzük a
Helyi Választási Bizottság két határo-
zatát.
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Telt ház a Maros Filmfesztiválon 
Folytatás az 1. oldalról >

Tavaly õsszel civil kez-
deményezésre – MAT
XVII., a Rákosligeti Pol-
gári Kör, a Mozgás
Öröm Sport Egyesület –
nagytakarítással kezdõ-
dött az elhagyatott épü-
let rendbetétele. A
MÖSE lelkes, fiatal csa-
pata Imre László tanár
vezetésével megszün-
tette a tetõ beázását, az
önkormányzat a vil-
lany- és vízszereléssel
szállt be a felújításba,
így már nem volt aka-
dálya a benti munkála-
tok elkezdésének, hogy
minden rendben legyen
az amatõr filmfesztivál
idõpontjára, amit még
tavaly decemberben Riz
Levente polgármester je-
lentett be a MAT kará-
csonyi vásárán. Amatõr
DVD-videó formátum-
ban készült rövidfil-
mekkel lehetett jelent-
kezni, ami nem lehetett
több tizenöt percnél és
témájában kötõdni kel-
lett Rákosmentéhez.

Szombat délelõtt
Csorba Edit és Tóth Zol-
tán András – a filmfeszti-
vál szervezõi – fogadta
a versenyfilmek vetíté-
sére érkezõket. Huszon-
négy filmet neveztek,
de csak tizenkilenc ké-
szült el határidõre, a
legfiatalabb alkotó ti-
zenkettõ, a legidõsebb

pedig ötvenhat éves.
Amíg a zsûri a délelõtti
filmeket értékelte, a
gyerekek egy régi klasz-
szikust, a Vili a veréb cí-
mû magyar rajzfilmet
nézték a moziteremben.
A kicsik a Csekovszky
Mûvelõdési Házban
mozgóképes kísérletek-
ben vehettek részt, illet-
ve különbözõ kézmû-
ves-foglalkozásokon al-
kothattak kedvükre. 

Domonkos Zoltán és
népi zenekara népdal-
okkal szórakoztatta a
fesztiválra érkezõ ven-
dégeket, ezután Domo-
kos László, a Maros mozi
üzemeltetésével megbí-
zott MAT XVII. elnöke
köszönte meg a MÖSE,
a Fiatalok Rákosmen-
téért (FIRE), a Rákoscsa-
bai Cserkészcsapatnak,
a Gregor Általános Is-
kola diákjainak, a ligeti
polgári körösöknek, a
Csekovszky Háznak és
az Erdõs Renée Háznak
a hóban, fagyban vég-
zett sok önkéntes mun-
kát, illetve tárgyi segít-
séget.

A MAT képzõmûvé-
szeinek kiállítását Kele-
men Sándor, az önkor-
mányzat mûvelõdési és
sportcsoportjának veze-
tõje nyitotta meg, aki ki-
emelte, hogy a mai mû-
vészet nem elsõsorban a
klasszikus értelemben
vett „szép” megjeleníté-

sére törekszik, hanem
kapukat nyit, melyen
belépve megérthetjük,
megismerhetjük azt a
kort amiben élünk és
benne önmagunkat.

Óriási érdeklõdés
övezte a délutáni vetí-
tést, többeknek már
csak a felújított padlón
jutott hely, de ez senki
kedvét nem szegte.

Miután mind a tizen-
kilenc versenyfilmet vé-
gignézte a zsûri – Szil-
ágyi Erzsébet filmszocio-
lógus, a zsûri elnöke,
Mohi Sándor filmrende-
zõ, operatõr, Durst
György producer, a Du-
na Televízió Duna Mû-
helyének vezetõje és
Ilosfai Krisztián képzõ-
mûvész, a MAT XVII
tagja –, elvonultak dön-
tést hozni. Ekkor sza-
vazhatott a közönség is
a neki legjobban tetszõ
alkotásra.

A szünetben kötetlen
beszélgetés zajlott Ke-

mény Eszterrel, az Alfa
mozi egykori vezetõjé-
vel, Böszörményi Gábor-
ral, a Magyar Filmklu-
bok Országos Szövetsé-
gének elnökével és For-
gács Balázzsal, a Mozivi-
lág fõszerkesztõjével a
kismozik további lehe-
tõségeirõl, a filmklu-
bokról. Az eredmény-
hirdetés elõtt Riz Le-
vente köszönte meg
mindazok munkáját,
akik létrehozták a cso-
dát, aminek tanúi lehe-
tett sok száz ember.
Szilágyi Erzsébet a ti-
zenkilenc filmet értékel-
ve elmondta, a doku-
mentum, illetve a játék
kategóriában nyertes
filmek olyan színvona-
lat képviselnek, ame-
lyek nem csak amatõr,
hanem bármelyik film-
szemlén megállnák a
helyüket. Óiási dolog-
nak tartja, hogy mind a
tizenkilenc alkotásban
érezhetõen, láthatóan

jelen van, hogy mennyi-
re szeretik, és mennyire
kötõdnek az alkotók
Rákosmentéhez.

A Maros Filmfeszti-
vál nem fikciós fõdíját,
valamint a közönségdí-
ját és Domokos László
mûalkotását Hódi Leven-
te és Holl Bence kapta A
Maros mozi újjáéleszté-
se címû filmért. A fikci-
ós fõdíjat Bedey Magdol-
na és Knakker Zsófia Sza-
badság? címû, tizenhét
éves korukban készült
alkotásért érdemelték
ki. A Végvári Cukrász-
da különdíját, egy film-
felvevõ-gépet formázó
tortát kapott Szécsi Vik-
tor 12 éves pályázó, Az
iskolám arcai címû film-
jéért.

A filmfesztiválon lé-
võk úgy döntöttek,
hogy a rendezvény is
csatlakozzon a Föld órá-
ja WWF nemzetközi
kezdeményezéshez, így
egy órán keresztül a
moziban csak a gyer-
tyák és mécsesek világí-
tottak, ami csak fokozta
a hangulatot, amikor
Kaltenecker Zsolt (billen-
tyûs) és Martonosi
György (dobmûvész)
megkezdte koncertjét.
Aki még gyõzte erõvel,
befejezésként egy igazi
csemegét láthatott,  a
késõ esti órában Tímár
Péter Moziklipjével feje-
zõdött be a fesztivál.
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 KILI TAMÁS

A Sensaria Képzõ-
mûvészeti Egye-

sületet közel tucatnyi, a
hetvenes évek derekán
született fiatal képzõ-
mûvész alapította meg
2003-ban, intézménye-
sítve az egyetemen ki-
alakult baráti-szellemi
kört. A Tiziano mûhe-

lyének nevét viselõ
Sensaria csoport a mo-
dernség elõtti mûvészet
elejtett fonalát vette fel,
elhatárolva magát a hu-
szadik század izmusai-
tól. A klasszikus korok
örökségére, a történe-
lem õszinte átélésére, a
regionális kötõdések
felfedezésére helyezte a
hangsúly. A táblakép és

a hagyományos mûfaj-
ok a csoport tagjainak
nem csak keretet jelen-
tenek, hanem a múlt
spirituális teljességé-
nek, a még el nem tört
„Egész” megértésének

az eszközét. Nem
posztmodern mûveltsé-
gi feladványként, vagy
ironikus játékként idé-
zik meg a klasszikus
mestereket, hanem pél-
damutató elõdként és

átélhetõ örökségként.
Megnyitójában Mé-

száros Zsolt rámutatott:
a Sensaria mûhely a
párbeszéden alapul. A
tapasztalat és a gondo-
latcsere azonban nem
csak egymás között va-
lósul meg, hanem a ha-
gyománnyal való szün-
telen kommunikáció ré-
vén a régi mesterekkel
is. A tradíció élõ, sze-
mélyes folyamatát
hangsúlyozzák, amely-
nek átélése, továbbgon-
dolása alakítja, inspirál-
ja az egyéni fejlõdést.

A tárlat április 18-ig
tekinthetõ meg.

Sensaria Callis Rákoshegyen

 KILI TAMÁS

A z egykori kereszt-
úri tót- és német-

falu lakói, valamint mai
keresztúriak találkoz-
tak március 26-án a Vi-
gyázó Sándor Mûvelõ-
dési Ház Fórum termé-
ben. A hagyományõrzõ
rendezvényen Tóth Pé-
ter helytörténész, a ren-
dezvény fáradhatatlan
szervezõje köszöntötte
a mintegy százfõs, vi-
dáman nosztalgiázó
asztaltársaságot. A be-
szélgetõs délutánon
Farkas Viola és Filipszky-
né Baran Ilona saját köl-

teményeibõl szemezge-
tett, Mirák József gitáro-
zott, a Keresztúri Szlo-
vák Asszonykórus Lin-
kéné Gácsi Éva vezetésé-
vel pedig magyar és tót
népdalokkal teremtett
kiváló hangulatot.

Tóth Péter felolvasta
a nemrég elhunyt Hage-
man Jakab szívhez szóló
levelét, majd egy igazi
kuriózummal lepte
meg a keresztúriakat,
Masztich József, rákoske-
resztúri kántor-tanító
szerkesztésében, 1906-
ban kiadott Imádságos
és Énekeskönyv elõsza-
vából idézett: „A ki szé-

pen énekel, az kétszeresen
imádkozik. Katholikus
anyaszentegyházunk igen
bölcsen intézkedett, midõn
elrendelte, hogy istentisz-
telet alatt az Úrnak éne-
keljünk. (…) A vidékün-
kön használatban lévõ tót
énekeskönyveinkben léte-
zõ énekek a bibliai cseh

nyelv békóiba vannak ver-
ve, melyek a sok javítás
folytán annyira el vannak
rontva, hogy azok tulaj-
donképpen sem a tót, sem
a cseh nyelv szellemének
meg nem felelnek; s e
könyvekben még oly éne-
kek is találhatók, a melye-
ket a nép a bucsújárások

alkalmával sátorok alatt,
mint ponyvairodalmi ter-
méket össze-vissza vásá-
rolt. (…) Midõn azon édes
reményben ringatom ma-
gam, hogy a katholikus kö-
zösség kívánalmának -
mely régi idõ óta ily éne-
keskönyvnek szükségét é-
rezte - némileg eleget tet-
tem, könyvemet azon szí-
ves óhajjal adom át a nyil-
vánosságnak, hogy az Is-
ten nagyobb dicsõségére, a
boldogságos szûz Mária és
mindenszentek nagyobb
tiszteletére szolgáljon. Rá-
koskeresztúron, 1906
márczius havában, szent
József napján.”

Keresztúriak találkozója a Vigyázóban

Madárdombi 
INGATLANIRODA

Vadkacsa u. 89.
2% közvetítési díj, 

gyorsan elad, díjmentes 
értékbecsléssel 

házhoz megy.
www.ingatlan.com/vadkacsa89

Ügyfélfogadás:
K-P: 10–18-ig, Szo: 10–16-ig

Tel.: 06-30-641-66-25, 
258-66-30

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

A Vigyázó Ferenc Mûvelõdési Társaság szerve-
zésében Sensaria Callis címmel a Sensaria cso-
port tizenkét képzõmûvésze alkotásaiból nyílt
kiállítás március 27-én az Erdõs Renée Házban.
A kiállítást Mészáros Zsolt mûvészettörténész
nyitotta meg, közremûködött Lakatos József Pé-
ter, aki két verssel lepte meg a tárlat látogatóit.
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Április 15. 10.00 Mikszáth Kálmán címmel
Tóth József tröténész, tanár diavetítéses
elõadása.
Április 16. 9.00-13.00 Baba- és gyermekruhabörze.
Április 17. 20.00-02.00 Tavaszköszöntõ bál, zenél a Kristály Duó.
Elõzetes jelentkezést kérünk telefonon!
Április 18. 16.30 A költészet napjának közös megünneplése. Kalei-
doszkóp címmel magyar költõk versei szerelemrõl, családról, hazá-
ról, Istenrõl. Közremûködik Hûvösvölgyi Ildikó színmûvésznõ és Sza-
bó Gyula Gyõzõ elõadómûvész.
Április 20. 17.00-18.00 Óperenciás meseklub. A világ legjobb tolva-
ja - északi mesék. Vezeti: Zalka Csenge Virág mesemondó.

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

Április 12. 14.00 Tálentum. Közremûködik
a Trió: Zászkaliczky Márta - zongora, Ádám
Zsófia - hegedû, Dombóvári Lilla Anna - cselló. Mûsor: J. Haydn:
Presto, M. Muszorgszkij: Könnycsepp. Felkészítõ tanárok: Gáspár
Rita, Ádám Mariann, Ugron Katalin.

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

Április 11. 10.00 Kicsinyek vasárnapja: A minden-
látó királylány - élõ zenés dramatikus játszóház.
Április 11. 20.00 Jazz Presso: Fábián Juli és a Gyárfás trió. Fellépnek:
Fábián Julianna ének, Gyárfás István gitár, Cseh Balázs dob, Oláh Zol-
tán bõgõ. Belépõ: 800 Ft.
Április 12. 16.00 Enzsöl Ellák Irodalmi Szalon. Hamvas Bélától Sík
Sándorig - a magyar klasszikusokat idézik a Sík Sándor Klub tagjai.
Mûsorvezetõ: Dombrádi István, háziasszony: Dózsa Ari.
Április 14. 19.00 After Crying-koncert. Belépõ: 1100 Ft.
Április 15. 10.00 és 14.30 A Futrinka utca lakói - zenés mesejáték a
Fogi Színház elõadásában. Alkalmi belépõ: 800 Ft.
Április 17. 18.00 Fény-játékok. Irodalmi est Lázár Ervin mûveibõl (fel-
nõtteknek). Az elõadás után kötetlen beszélgetésre lesz lehetõség a
mûvészekkel. Belépõ: 1400 Ft.
Április 18. 17.00 A dzsungel könyve - musical két részben, a Sziget
Színház elõadása. Rendezte: Pintér Tibor. Belépõ: 2500 Ft.
Április 19-tõl a Laborcz Ferenc Általános Iskola gyerekrajz-kiállítása. 

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

Április 10. 20.00-24.00 Szombat Esti
Táncparti. Játszik az Atlantis együttes.
Április 16. 20.00-23.00 Társastánc Klub. Tombola! Minden részt-
vevõ vendégünk egy csésze teára.
Április 17. 17.00 Kolompos táncház.
Április 17. 20.00-24.00 Karaoke parti.

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

Április 10. 19.00 Adáshiba - Mecénás bér-
let, jegyek válthatók.
Április 12. 10.00 és 14.00 A vitéz szabóle-
gény - Nebuló bérlet, jegyeladás csoportoknak.
Április 13. 14.00 A világszép nádszálkisasszony - Rosszcsont bérlet,
jegyeladás csoportoknak.
Április 14. 19.00 A makrancos hölgy - Bérletszünet, jegyek válthatók.
Április 17. 19.00 Hajnali mellúszás - Kabos Gyula bérlet, jegyek vált-
hatók.
Április 19. 19.00 Cimbalomhangverseny – Bérletszünet, jegyek vált-
hatók.
Április 20. 10.00 Csupaháj, Nyakigláb, Málészáj - Csipike bérlet, jegy-
eladás csoportoknak.
Április 21. 10.00 Csupaháj, Nyakigláb, Málészáj - Bérletszünet, jegy-
eladás csoportoknak.

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

Április 10. 13.30-16.30 Hastánc workshop.
Április 10. 18.00 Gyimesi és moldvai táncház a
Mokányos Együttessel!
Április 15. 18.00 Csabai Mûvészeti Szalon.
Április 16-tól Muzsikáló Játszóház. Zenés, játékos foglalkozás ba-
báknak és mamáknak (0-3 éves korig), képzett oktató irányításával,
ahol az anya egészen korán (akár már a magzati kortól) szoros kap-
csolatot alakíthat ki gyermekével. Minden pénteken 10.00-10.40-ig.
Április 18. 10.00-11.30 Öko kreatív foglalkozás óvodásoknak és
kisiskolásoknak.
Április 21. 9.00 Bálint Ágnes: Mazsola, a Fabula Bábszínház elõ-
adása. Belépõ: 800 Ft.
Felhívás! Retrokiállítás. Kérjük a lakosságot, hogy aki rendelkezik
50-es, 60-as, 70-es évekbeli használati és dísztárggyal, fotóval, pla-
káttal, háztartási kisgéppel, vagy kis bútorral, azt bocsássa a közös-
ségi ház rendelkezésére a kiállítás idõtartalmára. A tárgyakat április
15. és 30. között gyûjtjük be. A kiállítás idõpontja: május 14-30.

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

Április 10. 10.00 Kézmûves-foglalkozás
gyerekeknek. Program: állatkészítés csu-
héból.
Április 23. 18.00 Gábor Béla fotókiál-
lításának megnyitója a Renée Cafée-ban.

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

Április 10. 18.00 Ádámffry Pál és Hantosi
Gabriella festõmûvészek kiállításának
megnyitója.
Április 17. 16.00 A 10 éves Rákoshegyi Rezedák és Pilisborosjenõi
Kevélyhegyi Dalkör közös jubileumi dalostalálkozója.
Április 18. A Rákosmenti Irodalmi Mûhely bemutatja Vígh Nóra a
könyvhétre megjelenõ könyvét.

Rákoshegyi Közösségi Ház 
(Podmaniczky Zsuzsanna utca 3. Tel/fax:
258-3394) 
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 HOLÉRY PETRA

A XX. század egyik
legnagyobb zene-

szerzõjére emlékeztek
március 25-én a Bartók
Béla Zeneházban.

Az ünnepi mûsort
Bokor Jutta, a zeneház
elnöke nyitotta meg,
majd a szobor koszorú-
zása elõtt beszédet
mondott Fohsz Tivadar
alpolgármester, aki
többek között feleleve-
nítette a zongoramû-
vész életútjának né-
hány fontosabb állo-
mását, majd kiemelte a
hagyományõrzés fon-
tosságát, amelyet Bar-
tók Béla népzenekutatá-

sával eredményesen és
nagy érdeklõdéssel
végzett. Ezt követõen a
Laborcz Ferenc Általá-
nos Iskola diákjai éne-
keltek el egy népdalt a
zeneszerzõtõl.

A megemlékezés
zongoraesttel zárult,

amelyen egy rendkívül
tehetséges ifjú, virtuóz
zongoramûvész, Fejér-
vári Zoltán lépett a
színpadra. Bach szerze-
ményei közül kettõt is
hallhatott a közönség:
D-Dúr Partita, Négy
duett, valamint Bartók

Béla: Négy párbeszéd,
illetve Szonáta zeneda-
rabját, amelyben a nép-
zenei fordulatok a fia-
tal zongorista kezei
alatt szinte életre kel-
tek.

 HOLÉRY PETRA

M árcius 27-én két
fantasztikus mu-

sicalsztár hozta el ne-
künk az Abba együttes
klasszikus slágereit a
Vigyázó Sándor Mû-
velõdési Házban. A
showban Janza Kata és
Siménfalvy Ágota lépett
a színpadra, teltházas
közönsége elõtt.

Az énekes színész-
nõk az amúgy is is-
mert dalokat még cso-
dálatosabbá tették
gyönyörû hangjukkal.
Többek között hallha-
tó volt a Mamma mia,
Dancing queen, Mo-
ney money money,
Thank you for the
music. A mûsor han-
gulatában visszaidéz-
hette a rendkívül ve-
gyes korosztályú né-
zõközönség ennek a
korszaknak a hangu-
latát.

Deák Bill-koncert a Csekóban
ÁPRILIS 9-ÉN, PÉNTEKEN 20 ÓRÁTÓL DEÁK BILL GYULA LÉP FEL A CSEKOVSZKY ÁRPÁD MÛVELÕDÉSI HÁZ 
(Rákosliget, Hõsök tere 9.) Rock Klubjában. Belépõ elõvételben (péntek délig): 1200 Ft, helyszínen: 1500 Ft.

Bartók Bélára emlékeztek Mamma Mia!
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Polgári védelmi ifjúsági verseny
A Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XVII. Kerületi Kirendeltsége áp-
rilis 13-án 9 órai kezdettel rendezi meg a kerületi szintû Katasztrófavé-
delmi Polgári Védelmi Ifjúsági Versenyt az RTK-pályán (Péceli út 144.).
A verseny célja veszélyhelyzetek megismertetése a tanulóifjúsággal,
a veszélyhelyzeti magatartásformákra való felkészítés, az önvédelmi
készség kialakításának segítése, a katasztrófavédelem rendszerének
bemutatása csapatverseny keretében.

A Föld napja Rákosligeten
Április 24-én, szombaton, 14-18 óráig

- Aszfaltrajzverseny, játszóház, kvízjátékok
- Fa- és virágültetés, zöldsávszépítés a Ferihegyi úton és a Hõsök terén
- Filmvetítés: Luc Besson: Home (Otthonunk) a Maros Moziban
- Kötetlen beszélgetés környezetvédõk és szakemberek társaságában

Tavaszköszöntõ 
a Kossuthban

 MUNKATÁRSUNKTÓL

A húsvéti szokások ápolá-
sát fontosnak tartja a

Kossuth Lajos Általános Isko-
la, napközis munkaközösség-
ük erre az alkalomra is gaz-
dag és változatos programot
kínált a gyerekeknek.

A harmadik osztályos tanu-
lók a böjti és húsvéti szokáso-
kat elevenítették fel. Locsoló-
verseket adtak elõ a fiúk, ame-
lyeket a kislányok hímes tojás-
sal jutalmaztak.

Nemcsak a húsvéthoz, ha-
nem általában a tavaszhoz is
kapcsolódik a zöldágjárás,
amely a tavaszt, a természet
megújulását is jelképezõ éne-
kes játék. Ezzel és ehhez ha-
sonló dalokkal mutattak be
körjátékokat az elsõsök.

A hagyományõrzõ progra-
mot kézmûves-foglalkozások
követték: a tojásfestés külön-
bözõ módjaival ismerkedtek

meg a gyerekek. Volt többek
között berzselés, viasszal írt
tojások festése, gyöngyözés,
illetve tojástartóból készíthet-
tek kis csibéket.

A program kitért a hagyo-
mányõrzõ játékok felelevení-
tésére is: ilyen volt a tojásgurí-
tás és kakasdobálás. A tojás-
gurítás lényege, hogy a lejtõn
legurított festett tojások törés
és repedés nélkül érjenek cél-
ba. Izgalmas és népszerû volt
a kakasdobálás is. A fából ké-
szült, felfüggesztett kakas lyu-
kas hasán kellett átdobni egy
kislabdát. A legügyesebbek
jutalmat is kaptak.
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 SZAKÁCS ZSUZSA

H ogyan lehet egy-
szerre játékos és

tudományos a fizika? –
erre adott választ már-
cius 26-án, egy rendha-
gyó fizikaórán Piláth
Károly, a Balassi Bálint
nyolc évfolyamos gim-
názium Ericsson-díjas
fizikatanára a Diadal
Úti Általános Iskola
felsõ tagozatos diákjai-
nak a víz világnapja
rendezvénysorozat al-
kalmából. 

„Úgy nézzetek rám,
mint a százharminc-
hatmillió évvel ezelõtt
végleg eltûnt dinosza-
uruszra, mert a fizika-
tanár is már egy kive-
szõben lévõ fajhoz tar-
tozik” – utalt arra a saj-
nálatos tényre, hogy
egyre kevesebb diák
választja a továbbtanu-

lásnál ezt az izgalma-
san szép pályát.

Valamikor Öveges Jó-
zsef professzor népsze-
rûsítette a játékos-kí-
sérletezõ fizikaoktatást
óriási sikerrel,  a látot-
tak alapján bátran kije-
lentem, a siker most
sem maradt el. 

Ezen a délelõttön ki-
derült, az újító kedvû
pedagógus  cd-lemez-
bõl, webkamerából és
néhány egyszerû ház-

tartási eszközbõl spekt-
roszkópot, vécécsõbõl
és hangkártyából sebes-
ségmérõt készített, ami-
nek segítségével izgal-
mas kísérletekkel szóra-
koztatta a Diadal Úti Is-
kola tanulóit és pedagó-
gusait. A nem minden-
napi fizikaórán órán
ötöst is lehetett kapni,
ami ezúttal Lettner Ló-
ránt hetedikes és Plókai
Fruzsina ötödikes tanu-
lónak sikerült.  

Rendkívüli fizikaóra Lengyel vendégek
a Diadalban

 MUNKATÁRSUNKTÓL

M árcius 21. a ma-
gyar–lengyel ba-

rátság napja. Az idén
ennek alkalmából újabb
találkozás erõsítette a
kerület lengyelországi
testvérkapcsolatát. A
Krosnói járásból, Rogi-
ból érkezett egy diák-
csoport a Diadal Úti Ál-
talános Iskolába.

A rákoscsaba-újtelepi
diákok több mint egy
éve jártak Rogiban és
Duklában, ahol 2009 ja-
nuárjában mûvészeti
csoportjuk nagy sikerrel

lépett fel a lengyel kará-
csonyi ünnepkörhöz
kapcsolódó program-
ban. Ennek viszonzása-
ként fogadták a lengyel
diákokat. A húszfõs
csoport elõször a II. Já-
nos Pál pápa tiszteletére
felállított szobornál ko-
szorúzott. Megtekintet-
ték a hajdani lengyel
menekültek által emelt
emlékmûvet is Rákos-
csabán. Nem maradha-
tott el a budapesti vá-
rosnézés sem. A diákok
mûsorral és apró em-
léktárgyakkal búcsúz-
tak egymástól.

Rovásírás a Zrínyiben
A Zrínyi Miklós Általános Iskola április 24-én 9.30-tól
rendezi meg a Forrai Sándor Rovásíró Kör és az isko-
la szervezésében tartandó Kárpát-medencei Rovás-
író Verseny területi döntõjét.
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 SZAKÁCS ZSUZSA

E urópa-kupát és
nemzetközi bajnok-

ságot rendeztek márci-
us 27-én és 28-án az Új-
lak Utcai Általános Is-
kolában, ahol a karaté-
tól kezdve a thai-boxon,
a kungfun, a kempón, a
földharcot megengedõ
MMA-n át a dzsúdóig
terjedt a palettája a ver-
senyen bemutatkozó
harcmûvészeteknek. A
hazai kiválóságok mel-
lett kilenc ország harco-
sai mérték össze tudá-
sukat formagyakorlat-
ban és küzdelemben a
kétnapos viadalon.

Az ünnepélyes bevo-
nulás után a rendez-
vény házigazdája, Feja
Tibor – a WTKA szövet-
ség magyarországi kép-
viselõje, Rákosmente
Sei-do Egyesület veze-
tõje –, majd Riz Levente
polgármester, a gála fõ-
védnöke köszöntötte az

Európa-kupán részt ve-
võ versenyzõket és
szurkolókat. 

Feja Tibor fél szem-
mel a legkisebbek küz-
delmét figyelve meg-
osztotta velünk, hogy a
hétvégi Európa-kupán
bemutatkozott a sei-do,
a magyar erõkarate,
amelyet 1993-ban ho-
zott létre. Bízik benne,
hogy a hazai bemutat-
kozást követõen a
WTKA októberi, olasz-
országi világbajnoksá-
gán már a Magyar Sei-

do Karate Szervezet
versenyzõi is sikerrel
szerepelnek.

Az Európa-kupa és a
nemzetközi bajnokság
elsõ napján, kora este,
óriási érdeklõdés elõzte
meg az ünnepi gálát,
ahol több kiváló harc-
mûvész, illetve K-1-es
versenyzõ és profi bok-
szoló mellett ringbe
szálltak Rákosmente
legkiválóbb versenyzõi,
Szebelédi Renáta kick-
boksz világbajnok, Sze-
belédi Richárd amatõr vi-

lágbajnok és profi ma-
gyar bajnok, Oláh János
többszörös kupagyõz-
tes és Nemesapáti Nor-
bert amatõr világbajnok.

Az Európa-kupán in-
duló rákosmenti sporto-
lók eredményei: Hetesi
Imre, gyerek light con-
tact 2. hely. Minorics Mi-
lán, gyerek light contact
4. hely. Nemesapáti Sza-
bolcs, gyerek light con-
tact 3., gyerek thai-
boksz 2. hely. Katona
Kálmán, gyerek light
contact 3. hely. Kiss Sza-

bina, gyerek light con-
tact 1., kadét light con-
tact 2., gyerek thai-
boksz 1. Kormány József,
kadét light contact 1.,
kadét sei-do karate 2.,
junior low-kick 1., kadét
thai-boksz 1. Vicze Gab-
riella, felnõtt light con-
tact 1. hely. Szebelédi Re-
náta junior K-1 1. hely.
Szebelédi Richárd, felnõtt
thai-boksz 1. hely, fel-
nõtt low-kick 2. Nemes-
apáti Norbert WTKA ju-
nior profi magyar baj-
nok.


Rózsahegyi Péter képvi-
selõnek köszönhetõen
március 28-án harminc
díszmeggyfát ültettek a
magyar klubok érmet
szerzett versenyzõi, ed-
zõi az Újlak utcai park-
ban, amely ezentúl a
bajnokok fasoraként vá-
lik ismertté. A faülteté-
sen részt vett Morauszky
András és Hrutka Zsolt
képviselõ.

WTKA Európa-kupát rendeztünk

HIRDETÉSFELVÉTEL
A                         -BA

A HOME(center KÖZELÉBEN, PESTI ÚT 290.

 SZAKÁCSS ZSUZSA

M árcius 27-én im-
már tizenötödik

alkalommal bizonyítot-
ták be a rákoshegyi
Czimra Gyula Általá-
nos Iskola torna tagoza-
tos diákjai, hogy a test-
nevelés nem csak nevel
és az egészséget szol-
gálja, de szórakozásnak
sem utolsó.

Az 1. c osztály diákjai
színes pom-pom gya-
korlata nyitotta meg a
sportdélutánt, a felsõ-
sök látványos haranguj-

jakkal és óriási legye-
zõkkel arattak sikert. A
másodikos fiúk, lányok
gömbös bottal és ördög-
pálcával mutattak be
gyakorlatot. Volt buzo-
gánygyakorlat, aztán a
vívás mesterei léptek a
képzeletbeli pástra, õket
a negyedikesek titokza-
tos, rejtelmes mûsora
követte. Nem hiányoz-
hatott a kangoobemu-
tató, a karikával történõ
zsonglõrködés, lufik, vi-
rágok, a kosárlabda bû-
völete, és végül megle-
petésként a nyolcadikos

fiúk cilinderben, séta-
bottal, szivarral a zseb-
ben búcsúzkodtak, a lá-
nyok pedig a kán-kán
fergeteges, huszonegye-
dik századbeli változa-

tát mutatták be óriási si-
kerrel. A sportnap zárá-
saként a százkilencven-
három diák élõkép-be-
mutatóján iskolájuk ne-
ve volt olvasható.

A bemutató után Riz
Levente polgármester
ünnepélyesen átadta a
diákoknak a mûanyag
borítású futópályát, ami
az Alapítványi Bál be-
vételébõl készült el. Ku-
li Ferenc igazgató meg-
köszönte Vajda László
vállalkozónak, hogy in-
gyen végezte el a kivite-
lezést. 

A sportdélutánon
részt vett Fejér Gyula
rákoshegyi képviselõ és
Szabó Tiborné, a Rákos-
hegyi Közösségi Ház
vezetõje.

Futópálya-átadás és tornabemutató a Czimrában
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Új rendõrök a kerületben
 KILI TAMÁS

H árom frissen végzett, tettrekész fiatallal
gyarapodott a XVII. kerületi rendõrség

állománya, az újoncoknak Patkó György szá-
zados, közrendvédelmi osztályvezetõ tartott
eligazítást a rendõrség épületében március
31-én. Heim Krisztina, Molnár József és Poór Ti-
bor õrmesterek
a meghallgatás
után felszerel-
keztek, mun-
kába állásuk-
kal öt fõre
csökkent az
osztály lét-
számhiánya. A
három rendé-
szeti szakközépiskolát végzett újonc április 1-
tõl lépett szolgálatba, tapasztaltabb kollégák
mellé párba beosztva járõrként vigyázzák
Rákosmente rendjét.

 KILI TAMÁS

M árcius 29-én, valószínû-
leg az éjszakai órákban

a bejárati ajtó zárját felfeszít-
ve ismeretlen elkövetõk be-
törtek a Maros moziba, a be-
hatolást Domonkos László, a
Mûvészek Alkotó Társasága
(MAT) elnöke fedezte fel
másnap délelõtt.

A vandál pusztítás nyo-
mában a szomorú látványt
nyújtó folyósón temérdek
üvegszilánk, vetítõgépbõl
kitépett film, rongydarab he-
vert a földön. A filmtörténe-
ti ereklyéket és a Maros mo-
zi dicsõ múltját õrzõ két fali

vitrin ablakait összetörték,
ellopták a mozi vetítõgépé-
nek semmi másra nem hasz-

nálható hatalmas objektívjét
és egy 20-as években gyár-
tott fényképezõt. A szálloda-
kávéház történeti részbõl to-
vábbá eltûnt egy díszes szó-
dásüveg, egy XX. század ele-
ji tükrös petróleumlámpa és
egy különleges abroncsos,
füles alumíniumedény. Az
elkövetõk szétszaggatták
Zsigár Cecília – a film törté-
netét egy figurán belül fel-
dolgozó – ruhakölteményét
is. A rendõrség megállapítá-
sa szerint 500 ezer forint ér-
tékû tárgyakat tulajdonítot-
tak el, a rongálásból eredõ
kár mintegy 200 ezer forint-
ra tehetõ.

– Nem anyagiakban, in-
kább a lelkünkön esett a leg-
nagyobb kár, mert itt na-
gyon sokan dolgoztak azon
több éve, hogy a régi mozi
ismét a kultúrát szolgálja.
Két nappal ezelõtt még bol-
dogságban úsztunk, hiszen
az egész napos rendezvény-
sorozaton legalább ezer em-
ber fordult meg a Maros mo-
ziban. Üzenjük az elkövetõ-
nek, hogy ezen túl még na-
gyobb erõvel visszük elõre a
mozi dolgait és még na-
gyobb rendezvényeket szer-
vezünk – mondta a Hírhozó-
nak feldúltan Ilosvai Kriszti-
án, a társaság titkára.

Betörtek a Maros moziba

BP. XVII. KERÜLETI
MUNKAHELYRE
FELVESZÜNK

LAKATOS
SZAKMUNKÁST ÉS

AUTÓVILLAMOSSÁGI
SZERELÕT.

Tel.: 258-3589

F A F E L D O L G O Z Ó - T E L E P
A 31-es út 29-es szelvényében Maglód és Mende között. 

Mobil: 06-20-330-8426, Fax: 06-29-325-420
tulajdonos: Oláh József Maglód Bercsényi u.25.

Tavaszi kitermelésû száraz 
Tûzifa – Kandallófa

Igény szerint feldolgozva akác, tölgy tûzifa korrekt
kiszolgálással. Füstöléshez akácfûrészpor zsákolva.
Bográcsoláshoz zsákos aprítottfa mindig kapható.

Akácfából 
Rusztikus kerítésdeszkák, kérgezett és fûrészelt
oszlopok, karók, kertépítõ- és játékkészítõ-alap-
anyagok. Bérfûrészelést is vállalunk.

H Á Z H O Z  S Z Á L L Í T Á S  M E G O L D H A T Ó !

Hûtõgépek, fagyasztók,
mosógépek javítása

1-3 órán belül

NAGY IMRE
1171 Mezõcsát utca 3.

T: 258-0395, 06-20-938-1763.
www.hutogepszerelo.hu

 MUNKATÁRSUNKTÓL

I smét régi pompájá-
ban látható a Pod-

maniczky–Vigyázó
család rákoskereszt-
úri síremléke. Rákos-
mente Önkormányza-
tának megbízásából a
szakemberek rendbe
hozták a kerület kul-
turális kincsét.

Ismeretlen tettesek
február közepén ron-
gálták meg a kegyele-
ti helyet: az elkövetõk
graffitivel súlyos ká-
rokat okoztak az em-
lékmûben - összesen
600 000 forintba ke-
rült annak helyreállí-
tása.

Riz Levente polgár-
mester még február-
ban feljelentést tett a
kerületi rendõrkapi-
tányságon rongálás
bûntette miatt. A
nyomozás eddig nem
hozott eredményt.

Felhívás

A BRFK XVII. ker. Rend-
õrkapitányság a

417/2010/bü. számon eljá-
rást folytat szeméremsértés
vétsége miatt ismeretlen tet-
tes ellen. Az elkövetõrõl a
mellékelt grafikai rajz ké-

szült. 
Az 50-55

év körüli,
átlagos test-
alkatú, 180-
190 cm ma-
gas férfi
2010. márci-
us 13-án

15.30 óra körüli idõben, a
276E jelzésû autóbuszon mu-
togatta magát egy 12 éves
kislány elõtt. 

Kérjük, hogy amennyiben a
férfit felismerték, vagy ér-
demleges információval ren-
delkeznek róla, értesítsék a
BRFK. XVII. ker. Rendõrkapi-
tányságot a 06-(1)-253-2340,
vagy 06-(1)-253-2300/135 te-
lefonszámokon. A bejelentõ
adatait a rendõrség titkosan
kezeli!

Helyreállították a mauzóleumot
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Kiadja a lapalapító tulajdonos Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata megbízásából a Patriot Bt. · Felelõs kiadó a kiadó vezetõje ·  Szerkesztõség: 1173
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RÁKOSKERESZTÚRON egyszoba össz-
komfortos, különálló, igényesen felújított
kis ház kiadó 1 vagy 2 fõnek 50eFt-ért re-
zsivel együtt. Tel: 06-70-647-1998
XVII. KERÜLETBEN 36 m2-es egyszobás,
I. emeleti, összkomfortos, szép, erkélyes
panellakás kiadó 49.000 Ft/hó. Tel: 06-70-
378-2176 vagy 257-8707

VÉGZETTSÉGGEL rendelkezõ pultoslányt
keresünk a Péceli úti sörözõbe. Megbízha-
tó, korrekt, önálló munkavégzésre alkalmas
hölgy személyében. Tel: 06-20-9388-448

VÁLASSZ SPORTÁGAT! Úszás 9-18 éve-
seknek, lövészet 12-18 éveseknek, lovag-
lás 10 évestõl (felnõtteknek is). Tel: 06-30-
319-2614
ARANY- ÉS EZÜSTFELVÁSÁRLÁS a napi
legjobb áron. 2800 Ft-tól 3600 Ft-ig. Üzlet:
VII. Wesselényi u. 19. Tel: 317-9938
AUTÓT VÁSÁROLNÉK (keletit ill. nyugatit)
csak tulajdonostól, esetleg mûszaki nélkül
is, Budapesten. Hívjon bizalommal. Tel:
06-70-522-0272
MEGVÉTELRE KERESEK tûzifát, szenet,
kokszot. Tel: 259-0405
FAGYAL, tuja, boróka, bukszus, füge, dió,
mogyoró és egyéb csemeték 300–2000
Ft/db áron eladók. Tel: 06-20-558-0113
ESÕVÍZGYÛJTÕ hordók- és tartályok 100-
2000 literesig eladók. Szállítás itt a kerü-
letben és környékén megoldható. Tel: 06-
20-340-1101

FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS garanciá-
val és 10% kedvezménnyel! Tisztaság,
pontosság, antialkoholista szakember! Tel:
256-4425, 06-20-9947-726
REDÕNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY,
NAPELLENZÕ, ROLETTA, SZÚNYOGHÁLÓ
KÉSZÍTÉS RÖVID HATÁRIDÕRE A NEMES-
KÉRI ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKÁTÓL. SZA-
LAGFÜGGÖNY-TISZTÍTÁS IS! TEL: 257-
1875, 06-20-9719-201
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍNEN!
Villamosmérnök végzettséggel, garanciával!
(ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA, NORD-
MENDE, GRUNDIG, VESTEL, DUAL,
SCHNEIDER). Tel: 06-20-531-7638
KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS emelõhátfalas
autóval, megbízható rakodókkal. Irattárren-
dezés, épületen belüli anyagmozgatás. Tel:
06-30-631-6968, 257-7510
VILLANYBOJLER JAVÍTÁSA NONSTOP. Víz-
kõtelenítés, cserélés. Díjmentes kiszállás
munkavégzésnél, nyugdíjasoknak kedvez-
mény. Lakatos-, vízszerelési munkák is ga-
ranciával. Tel: 294-1752, 06-20-9426-882
TETÕFEDÉS-BÁDOGOZÁS. Bármilyen tetõ
fedése, szigetelése, javítása, felújítás - ki-
sebb ácsmunkával, szakmai hozzáértéssel,
garanciával. Tel: 291-0081 19h-tól, 06-30-
401-7462
FOGSOROK KÉSZÍTÉSE, javítása, szükség
esetén háznál is. Tel: 06-30-314-22-26

FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK (vízmelegítõ, kon-
vektor, cirko). Gázkészülékek cseréje. DU-
GULÁS-ELHÁRÍTÁS (gépi). Víz- és köz-
pontifûtés-szerelés. Ázások, csõtörések
megszüntetése. Csõhálózatok kivitelezése.
Tel: 06-30-402-8305, 409-0408
IPL tartós szõrtelenítõgép, amely alkalmas
akmés bõr, seprûvéna, pigmentfolt kezelé-
sére, kedvezõ feltételekkel bérbeadó,
40.000 Ft/nap. Tel: 06-70-396-6038
ROBOGÓJAVÍTÁST vállalunk, alkatrészbe-
szerzéssel is a XVII. kerületben. Tel: 06-20-
468-3258
BÁDOGOS, tetõfedõ szigetelés, kéményfel-
újítás azonnal garanciával. Tel: 280-1271,
06-20-532-7823
SZÁMÍTÓGÉPE javítása az otthonában. Te-
lepítés, idõszakos karbantartás, teljesít-
ményoptimalizálás, bõvítés, adatmentés,
vírusirtás, programok beállítása és frissíté-
se, notebook akkuk cseréje. Tel: 06-20-
510-9505, mail: otthonpc@euromail.hu
FESTESSEN HÉRÁVAL féláron 425 Ft/m2!
Ingyenes felmérés és árajánlat! Bõvebben:
Szalai Festõ-mázoló és tápétázó. Tel: 06-
20-969-4169
BÚTORASZTALOS a kerületben vállalja
egyedi bútorok készítését, illetve más jelle-
gû asztalosmunkákat a konyhabútortól a
szalagparkettáig. Tel: 06-30-9349-445

TÁPIÓSZENTMÁRTONI gyógyfürdõ üdülõ-
területén, 705 m2-es rendezett telken, 54
m2-es tetõtér-beépítéses, alápincézett nya-
raló eladó családi okok miatt. Víz, villany,
fúrtkút. Iár: 6,5 M Ft. Tel: 06-20-9823-240

XVII. KERESZTÚRON négyemeletes házban
36 m2-es, 1,5 szobássá alakított, erkélyes,
szép állapotú öröklakás. Parkettás szobák,
járólapos helyiségek. Hõközpontos fûtés.
nyáron 4eFt, télen 8-12eFt. Jó közlekedés-
sel. Irányár: 7,7 M Ft. Tel: 06-30-978-1144,
06-20-388-7217
XVII. RÁKOSKERESZTÚRON két liftes ház 3.
emeletén jó állapotú 53 m2 1+2 félszobás,
nagykonyhás, erkélyes öröklakás. Járóla-
pos helyiségek, parkettás és padlószõnye-
ges szobák. Egyedi a fûtése hõóramérõk-
kel. Irányár: 7,9 M Ft. . Tel: 06-30-978-
1144, 06-70-382-6491
XVII. ÚJLAK UTCÁBAN, négyemeletesben,
szép állapotú, 74 m2-es, 3 szoba, étkezõ, vi-
lágos nagykonyhás, parkra nézõ erkélyes
öröklakás. Laminált parkettás és járólapos
helyiségek. Beépített konyhabútor. Ár: 9,9 M
Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-20-388-7217
XVII. KASZÁLÓ lakótelep parkosabb részén
felújítandó, 54 m2-es, 2 szobás öröklakás.
Szobák 12-25 m2 padlószõnyegesek, többi
helyiség pvc padlós. Hõközpontos fûtéssel,
vízórával. Irányár: 8,5 M Ft. Tel: 06-30-978-
1144, 06-70-382-6491

XVII. RÁKOSKERESZTÚR központjához kö-
zel esõ 49 m2-es, 2 szobás szép állapotú,
vízórás öröklakás. A ház panelprogramos a
hõszabályzókat fûtési szezon után szerelik
fel. Járólapos helyiségek, új padlószõnye-
ges szobákkal. A lakáshoz 20 m2 pince tar-
tozik. Irányár: 8,4 M Ft. Tel: 06-30-978-
1144, 06-20-388-7217
XVII. FÖLDMÛVES UTCÁBAN, csendes
parkos környezetben, négyemeletes ház-
ban 58 m2-es, 1+2 félszoba, étkezõ, kony-
ha, fürdõszoba, külön wc, elõszoba, jó álla-
potban lévõ öröklakás eladó. A lakáshoz
tartozik 20 m2-es saját használatú pince-
rész. Ára: 8,8 M Ft. Tel: 06-30-978-1144,
06-70-382-6491
XVII. ÚJLAK UTCÁBAN 27 m2-es, egyszo-
bás szép állapotú öröklakás. Új mûanyag
nyílászárós 17 m2 nagyszoba padlószõ-
nyeges, világos konyha beépített szekré-
nyes. Elõszobában igényes beépített szek-
rény. Járólapos helyiségek. Alacsony költ-
ségekkel. Nagyobb lakás cseréje szóba jö-
het. Irányár: 6,9 M Ft. Tel: 06-30-978-1144,
06-20-388-7217
XVII. SZÍNES HÁZAKBAN 43 m2-es, másfél
szobás nagy erkélyes, vízórás, jó állapotú,
alacsony rezsiköltségû öröklakás. Jó elosz-
tású, világos nagy konyhás beépített bútor-
ral, fürdõszoba kádas wc-vel, padlószõnye-
ges szobákkal, Sofa bukó-nyíló ablakok.
Pvc helyiségek. Zárt parkja van. Irányár: 9,5
M Ft. Tel: 06-20-388-7217, 06-70-382-
6491
XVII. KASZÁLÓ lakótelep parkosabb részén
54 m2-es, 2 szoba szalagparkettás, erké-
lyes, napfényes, szép állapotú öröklakás,
beépített IKEA konyhabútorral, gardróbbal,
új mûanyag ablakokkal és redõnnyel. A
háznak saját hõközpontja van, így alacso-
nyabb a fûtésszámla. Ár: 10,3 M Ft. Tel: 06-
70-382-6491, 06-20-388-721
XVII. KERESZTÚRON, négyemeletesben 55
m2-es, 1+2 félszobás, gyönyörûen felújított
öröklakás. Nagyszoba és a két félszoba la-
minált parkettás, a többi helyiség járólapos.
Víz-villany vezetékek kicserélve. Mûanyag
nyílászárós. Új beépített konyhabútoros.
Irányár: 10,9 M Ft. Tel: 06-30-978-1144,
06-20-388-7217
XVII. EGÉSZSÉGHÁZ U.-BAN, négyemele-
tes ház földszintjén 70 m2-es, eredetileg
2+2 fél szobás öröklakás átalakítva 2+1 fél
szobás+étkezõkonyhássá. Szép állapotú,
laminált padlós szobák, járólapos helyisé-
gek, bizt. ajtó, redõny, zuhanyzókabinos
fürdõ, beépített gardróbszekrény a szobá-
ban. Irányár: 11,5 M Ft. Tel: 06-20-388-
7217, 06-70-382-6491
XVII. RÁKOSCSABA-ÚJTELEPEN 288 m2-
es telken, 54 m2-es, 2 szobás téglaépítésû,
fagerendás ikerház, széles utcafronttal, kü-
lön bejárattal, gázkonvektoros fûtéssel, 16
m2-es melléképülettel, kocsibeállóval. Jó
közlekedés, vonat és buszjáratok néhány
percre. Irányár: 14,5 M Ft.  Tel: 06-30-978-
1144, 06-20-388-7217

XVII. FÖLDMÛVES UTCÁBAN négyemele-
tes ház 2. emeletén 59 m2-es, 1+2 szobás,
étkezõs, gardróbos, erkélyes, felújított,
azonnal költözhetõ öröklakás. Nappali,
konyha, elõszoba járólapos, laminált par-
kettás félszobák. Ár: 9,8 M Ft. Tel: 06-30-
978-1144, 06-20-388-7217
XVII. RÁKOSLIGETEN a számozott utcában,
360m2 telken részben felújítandó 60m2-es
ikerház eladó. Két szoba parkettás /20m2,
12m2/, fürdõszoba 10m2, konyha 6m2, és
spejz található. A helyiségeket 10m2 elõszo-
bából lehet megközelíteni. A fûtés vegyes tü-
zelésû kazán. Irányár: 15,9 M Ft. Tel: 06-70-
382-6491, 06-20-388-7217
XVII. RÁKOSHEGYEN családi házas övezet-
ben 686m2 telken 1976-ban épült 57m2-
es családi ház eladó. Két szobás (20 és 12
m2-esek). A fûtés konvektoros. Az össz-
közmûves, utcafrontos családi ház aszfal-
tozott utcában található. A parkolás a kert-
ben megoldható. Irányár: 18 M Ft. Tel: 06-
70-382-6491, 06-30-978-1144
XVII. RÁKOSCSABÁN 2007-ben épült, két-
szintes, 85 m2-es ikerház 280 m2-es kert-
tel, 15 m2-es garázzsal. Amerikai konyhás
nappali (34 m2), spejz, sarokkádas fürdõ
wc-vel, elõszoba, lépcsõfeljáró, emeleten 3
szoba. Cirkófûtés (gáz átalány 15.000/hó)
Irányár: 24 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-
20-388-7217
XVII. RÁKOSCSABA-ÚJTELEPEN 611 m2-
es telken, 70 m2-es + 20 m2 garázsos +
kazánház teljeskörûen felújított családi ház.
Új tetõszerkezet, új víz- és villanyvezetékek,
új szigetelés, új mûanyag nyílászárók, új
burkolatok, padlófûtéses, igényes kivitele-
zés. Ára: 25 M Ft. Tel: 06-30-978-1144, 06-
20-388-7217
XVII. RÁKOSLIGETEN, csendes mellékutcá-
ban, 540 m2 telken 90 m2 családi ház 5cm
dryvit szigeteléssel, 3 parkettás szobával,
konyha spejzzel, fürdõ kádas wc-vel, garázs-
zsal, nyári konyhával, pincével. Fûtése gáz-
kazános és vegyes tüzelésû. A ház cserépte-
tõs, a tetõtér beépíthetõ. Ár: 25 M Ft. Tel: 06-
70-382-6491, 06-30-978-1144

FEJLESZTÉS 5-7 éveseknek! Tanulási gon-
dok megelõzése, képességek célirányos fej-
lesztése, magatartási gondok megoldása
hatékony, de játékos módszerekkel a Cse-
kovszky Mûvelõdési Házban. Tel: 06-70-
568-4559
ANGOL-, MATEMATIKA-, INFORMATIKAta-
nítás, korrepetálás, felkészítés (érettségi,
nyelvvizsga, pótvizsga), fordítás számlaké-
pes középiskolai tanártól és szakfordítótól
egész nap, minden korosztálynak. Tel: 06-
20-463-4728
ANGOL, FRANCIA, OROSZ nyelvbõl tanítás,
korrepetálás szakmai (üzleti, gazdasági)
nyelvbõl kezdõtõl a felsõfokig minden kor-
osztály számára. Tel: 06-30-593-8004

OKTATÁS

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

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

INGATLAN

SZOLGÁLTATÁS

EGYÉB

ÁLLÁS

ALBÉRLET Apróhirdetés



SSSS ZZ AA BB AA DD II DD ÕÕ2010. ÁPRILIS 8. 23

Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Megfejtéseiket nyílt postai
levelezõlapon várjuk szerkesztõségünk címére: 1173 Pesti út
166. Beküldési határidõ: április 19. A helyes megfejtést bekül-
dõk között három darab 1000 forintos könyvutalványt sorso-
lunk ki, amelyeket a KOLIBRI KÖNYVESBOLTBAN (1173
KASZA U. 5.) vásárolhatnak le. A nyertesek nevét következõ

lapszámunkban közöljük, nyereményüket telefonon (telefon-
szám: 257-9589) történõ egyeztetés után szerkesztõségünkben ve-
hetik át. Elõzõ számunk rejtvényének helyes megfejtése: Melczer
János, Evangélikus öregtemplom. Nyertes olvasóink: Németh
Gyula 1173 545. utca; Szûcs Mariann 1173 Ásvány utca; Papp
Józsefné 1172 XXV. utca. A nyerteseknek gratulálunk!

HIRDETÉSFELVÉTEL:
tel/fax.: 259-0511

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