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FuTár-távkapcsolókat kaptak 
a kerületi látássérültek

Ünnepi megemlékezés 
1848 hőseiről

Nem lesz menekülttábor 
rákosmentén

Március 15-én Rákosmente Önkormányzata az 513. utcai honvéd-
síroknál tartott koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést, 
amelyen részt vett György István, Budapest kormánymegbízottja, Du-
nai Mónika és Szilágyi György országgyűlési képviselő, Riz Leven-
te polgármester, az önkormányzat vezető tisztségviselői, képviselői, 
Jan Juszczak vezetésével a lengyelországi Krosnói Járás testvérvárosi 
küldöttsége, valamint a kárpátaljai Csonkapapi község küldöttsége, 
Kiss Pál polgármester vezetésével. Közreműködött a Rázene Városi 
Fúvószenekar Dely Csaba és R. Szabó István vezényletével, valamint 
a Missio Cantorum Vegyeskar Bartal Lajos vezényletével. Széki kato-
nadalokat énekelt Dely Tercia. Az emlékműnél a Wysocki légió és a 
kerületi cserkészek álltak díszőrséget.          11. oldal

A Polgármesteri Hivatal előtt tartott március 16-án sajtótájékoztatót 
Szilágyi György, a Jobbik országgyűlési képviselője, valamint Nótin 
Tamás önkormányzati képviselő, ugyanis pártjuk szerint a kormány 
menekülteket befogadó állomást kíván létesíteni Rákosmentén.

Rákosmente Önkormányzata a 2016. január 28-i testületi ülésén a 
17/2016. számú (I.28.) képviselő-testületi határozatban elutasította a 
migránsok kötelező betelepítésével kapcsolatos kvótarendszert.

A egyértelmű testületi állásfoglalást mellett a Jobbik állítását mind Du-
nai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője, mind Riz Levente 
polgármester határozottan cáfolta. A városvezető kijelentette: „amíg 
én vagyok a polgármester, nem lesz Rákosmentén menekülttábor és 
nem fogadunk be migránsokat.”           6. oldal

A Vakok és Gyengénlátók 
Közép-magyarországi Regio-
nális Egyesülete Rákosmente 
Önkormányzatának anyagi 
segítségével 50 db darab tö-
megközlekedést segítő ún. 
FUTÁR-távkapcsolót vásá-

rolt, amelyet március 24-én 
Riz Levente polgármester és 
Fohsz Tivadar alpolgármester 
adott át a kerületben élő lá-
tássérült embereknek. 

A FUTÁR a BKK Forgalom-
irányítási és Utastájékoztatási 

Rendszere. A megállóhelyekre 
kihelyezett FUTÁR-kijelzők 
segítségével az utasok percre 
pontosan látják, mikor in-
dulnak a megállóból az egyes 
járatok. A berendezések a lá-
tássérült emberek számára aka-

dálymentesítettek, a kijelzőn 
szereplő információk a beépí-
tett hangszórók segítségével 
megszólaltathatók. A felolvasó 
funkció a speciális távirányító-
val kapcsolható be.

    7. oldal
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A Nagyhétre való tekintet-
tel március 17-én tartotta meg 
rendes ülését Rákosmente Kép-
viselő-testülete. Riz Levente 
elsőként a Jobbik egy nappal 
korábbi sajtótájékoztatójára 
reagált, ahol azzal ijesztgették 
a kerületieket: menekülttábor 
lehet Rákosmentén. A polgár-
mester reakciója tömör volt: 
„Mélységesen felháborít és el-
képesztőnek tartom, amit a 
Jobbik művel. Ez egy aljas po-
litikai haszonszerzés végtelenül 
pitiáner és hazug formában. 
Önök olyan dologgal riogatják 
a rákosmentieket, amelynek 
semmilyen valóságalapja nin-
csen! Sohasem volt arról szó, 
hogy Rákosmentén bármilyen 
menekülttábort alakítanának 
ki. Önök előre megfontolt 
szándékkal hazudtak a kerüle-
ti polgároknak és megfélem-
lítették őket. Ilyenről a XVII. 

kerületben szó sem volt, ezt a 
lakosság is határozottan eluta-
sítja.  A kvótaellenes ívünket 
már több mint tízezren írták alá 
Rákosmentén. Amíg én vagyok 
a polgármester, addig nem lé-
tesülhet Rákosmentén mene-
külttábor! Szégyelljék magukat, 

hogy megtévesztették az embe-
reket!” – zárta mondandóját Riz 
Levente. Nótin Tamás (Jobbik) 
méltánytalannak tartotta, hogy 
a polgármester a fentiek miatt 
azt javasolta, vegyék le kap-
csolódó előterjesztésüket a na-
pirendről. „Esélyt sem ad arra, 

hogy egy vitában elmondhas-
sam a saját álláspontomat. Be-
széljünk erről a kérdésről!” Riz 
Levente megismételte, hogy a 
Jobbik tisztességtelen és hazug 
sajtótájékoztatót tartott, ezért 
nem vitaképes. „A Belügymi-
nisztériumot is megkérdeztem 
ez ügyben, nem lesz ilyen léte-
sítmény Rákosmentén. Egy ek-
kora hazugságról nem nyitunk 
napirendi vitát! Önök ebben a 
témában eljátszották saját vita-
képességüket! A migránshullám 
elleni védekezésben Magyaror-
szág képviseli a leghatározot-
tabb álláspontot.”

Fenke Ferenc (KDNP) frak-
cióvezető elmondta, hogy teg-
nap az egyik liberális kollégája 
hívta őt telefonon és kajánul 
megjegyezte, hogy arról érte-
sült, épülni fognak a migráns-
központok a kerületben. „A 
provokatív álhírre felment ben-

Folytatódik a városrehabilitáció
A testületi ülésen is téma volt a migránskérdés

nem a pumpa, és így kellett be-
mennem a műtőbe operálni. Ez 
a pitiáner jobbikos attitűd ele-
ve kizárja a lehetőségét annak, 
hogy egyáltalán szóba álljak 
önökkel e témában! Az önök 
sértettsége már az aesopusi me-
sék világába konkludál, amikor 
a ravasz, jobbikos róka ki akarja 
énekelni a kormánypártok szá-
jából a migrációs sajtot. A prob-
léma csak az ezzel kapcsolato-
san, hogy önök miatt Aesopus 
forog, La Fontaine pedig hány-
kolódik a sírjában.” 

Hatvani Zoltán (Fidesz) frak-
cióvezető kérte Lukoczki Ká-
roly (MSZP) 38/2016 számú 
előterjesztésének napirendről 
való levételét, hiszen nem a tes-
tület hatásköre eldönteni, hogy 
a Nemzeti Alaptantervben és az 
állami oktatásirányítást végző 
KLIK-ben milyen változások 
legyenek. Ezt követően a két 
előterjesztést levették a napi-
rendről (15 igen, 2 nem, 4 tar-
tózkodás).

Új katolikus óvoda
A polgármesteri beszámolót egy 
katolikus óvoda alapításának 
ügyével nyitotta Riz Levente. 
„Miután az evangélikus és a 
református egyház is alapított 
óvodát a kerületben, idősze-
rű volt, hogy a katolikusok is 
megtegyék ugyanezt. Ez ügyben 
hosszasan egyeztettünk az Esz-
tergom-Budapesti Főegyházme-
gyével és Erdő Péter bíborossal, 
míg végül megállapodtunk ab-
ban, hogy az üresen álló Akác-
virág utca 36. szám alatti épüle-
tünk alkalmas lehet a katolikus 
óvoda létrehozására. Tehát új 
intézmény alapításáról van szó, 
új férőhelyekkel. Összesen négy 
csoport kialakítására lesz mód. 
Szervezetileg ez az intézmény a 
Pál Apostol Általános Iskola és 
Gimnáziumhoz fog csatlakozni, 
így egy komplex oktatási intéz-
mény jöhet létre. A mai dön-
tésünk arról szól, hogy a felújí-
tásra szoruló épület használati 
jogát határozatlan időre átadjuk 
a katolikus egyháznak. A felújí-
táshoz már készül a költségve-
tés, amihez az önkormányzat is 
hozzájárulhat.”

Nemzetiségek tere 
kialakítása Rákoskeresztúron
Rákoskeresztúri városrehabilitá-
ciós projektként szerepelt a 
napirenden a „Nemzetiségek 
tere” kialakítása, amely a Szent 
Kereszt tér és a Tesco Expresz-
sz közti rossz állapotú terület 
rendbetételét célozza. „Erre a 
fejlesztésre a TÉR_KÖZ pá-
lyázaton elnyertünk 29 millió 
forintot, amit egy jelentős ön-
résszel egészítün ki. A tér kö-
zéppontjában egy érdekes alko-
tás kap helyet, amely megidézi 
a régi Rákoskeresztúr falusias 
miliőjét, a száz évvel ezelőtti 
városrészi hangulatot tükrözi 
le a katolikussal templomot is 
megjelenítve egy speciális tér-

burkolaton. Az alkotás egy iz-
galmas mementója lesz a régi, 
falusi Keresztúrnak, amelyet a 
szanáláskor felszámoltak. Az 
erkölcsi elégtétel nyújtása is 
szándékunkban állt e projekt 
megálmodásakor. A zöldfelü-
letet is megnöveljük az átala-
kítás során. A célunk az, hogy 
augusztus 20-ig, a Keresztúrok 
Találkozójára ez a beruházás 
elkészüljön. Ezzel elmondhat-
juk, hogy a városközponttól a 
Cinkotai útig egy teljes városré-
szi rehabilitáció valósult meg.”

Városrehabilitáció 
Rákoskerten, 
Rákoscsabán és Rákosligeten
A kerület egyéb pontjain is ha-
lad előre a városrehabilitáció. 
„Rákoskerten hamarosan bont-

juk a régi rendelő épületét, 
ennek helyén pedig megkez-
dődik egy új rákoskerti főtér 
kialakítása. Rákoscsabán már 
megtörtént a pavilonok bontá-
sa az egykori piactéren. Az épí-
tőmunka hamarosan kezdetét 
veszi, amely ősz közepére érhet 
véget. A közterek mellett meg-
újítjuk a Péceli úti orvosi ren-
delőt is. Rákosligeten a VIII. 
utcai régi iskolaépület helyén 
egy új épület jön létre, amely-
ben lakások és üzletek lesznek. 
Liget központjának rehabili-
tációja ezzel kezdődik, majd a 
Hősök terei pavilonok elbontá-
sával folytatódik, illetve parko-
sítással és új parkolók létesíté-
sével. 2017-ben megvalósulhat 

ez a projektünk is. A Gregor is-
kola épületét KEHOP-pályázat 
segítségével kívánjuk felújí-
tani, így Rákosligeten is egy 
komplex rehabilitáció valósul-
hat meg.”

Javuló közbiztonság
„Két hete jártam egy rendőrsé-
gi beszámolón, ahol igencsak 
jó híreket hallottam. 2015 egy 
kiemelkedően sikeres év volt 
a kerületi Rendőrkapitányság 
munkájában, amihez gratulálok 
a kapitány úrnak és a teljes állo-
mánynak! A bűncselekmények 
száma jelentősen visszaesett a 
korábbi évekhez képest. 20%-
kal csökkent a regisztrált bűn-
cselekmények száma, 25%-kal a 
közterületeken elkövetett bűn-
cselekmények száma, 35%-kal 

kevesebb lopás történt, 33%-
kal kevesebb gépjárművet lop-
tak el, 60%-kal kevesebb kocsit 
törtek föl, 48%-kal csökkentek 
a lakásbetörések és 54%-kal 
kevesebb rongálás történt ta-
valy. Ez az impozáns eredmény 
bizonyítja a rendőrség kiváló 
és hatékony munkáját, amit a 
térfigyelő kamerarendszer még 
tovább javíthat.”

Kárpátaljai testvértelepülés
A kárpátaljai Csonkapapival 
testvérvárosi kapcsolatot kez-
deményez Rákosmente Önkor-
mányzata. A közadakozás első 
körben sikerrel járt, amelynek 
eredményeképpen közvilágítást 
kapott a falu főutcája. „Idén az 
iskola tornapadlóját szeretnénk 
felújítani. A testvértelepülési 
együttműködés szándéknyilat-
kozatát ezért terjesztettem a tes-
tület elé. Nemzeti ünnepünkön 
augusztus 20-án írhatjuk alá a 
szerződést.” – fűzte hozzá a vá-
rosvezető.

Közbiztonsági beszámoló
Szikszó Sándor r. alezredes egy 
újabb trükkös csaló horogra 
akadásáról szólt, aki rendőri 
eljárást színlelve igyekezett 
bejutni egy idős sértett családi 
házába. Változatlanul dívik a 
„szerencsés nyertes” értesítése 
telefonon, akinek csak annyi 
a feladata, hogy egy automatá-
nál töltsön fel pénzt egy meg-
adott telefonszámra, hogy az-
tán „átvehesse a nyereményt”. 
„A legutóbbi ilyen próbálkozás 
sem valósult meg, ugyanis a 
sértett értesült a korábbi be-
számolókról az újságból. Jelen-
tősebb bűncselekményről nem 
tudok beszámolni az elmúlt 
hónap során.”– összegzett a ka-
pitány.

Napirenden
Zárt ülésen döntöttek Pedagó-
gusi életműdíj adományozásáról 
Csákvári Mária óvodapedagó-
gus részére, aki korábban a Kuc-
kó óvodát vezette. Technikai 
célból módosult egyhangúlag 
a képviselő-testületi SZMSZ a 
közelmúltban elfogadott jogsza-
bály-módosítások valamint az 

A Nemzetiségek terének látványterve

Nótin Tamás
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egyes bizottsági ülések időpont-
jainak tervezett megváltoztatá-
sa miatt.

Egyhangúlag döntöttek a Fe-
rihegyi út – Malom-árok – Kán-
tor utca – Csabai út – Pesti út 
által határolt területre (Nyilas-
tábla) vonatkozó építési tilalom 
ismételt elrendeléséről szóló 
rendelet megalkotásáról. 

Határozatok
A könyvvizsgálói feladatok 
ellátásával 2016. április 1-jől 
2017. március 31-ig ismét a 
Prim-Audit 2005 Könyvszak-
értő és Adótanácsadó Kft.-t 
bízták meg a korábbival azonos 
díjazás mellett (21 igen).

Pályázati támogatás 
a nemzetiségi 
önkormányzatoknak
A költségvetésben ötmillió 
forintos keret áll rendelkezés-
re pályázat kiírására nemzeti-
ségi önkormányzatok részére, 
amelynek kiírásáról egyhan-
gúlag döntöttek. Pap László 
(LMP) arra kérdezett rá, hogy 
az elbíráló bizottságban miért 
nem vehetnek részt a képvi-
selőkön kívül mások is, illetve 
ebben a pályázatban miért sze-
repel a testvérvárosoknak jut-
tatandó támogatások összege. 
Fohsz Tivadar alpolgármester 
válaszában elmondta, hogy ren-
delet szabályozza, kiket hívnak 
meg egy-egy esetben a bíráló 
bizottságokba, de a frakciók 
révén mindenki képviselheti 
az álláspontját. „A bírálat után 
a testület elé kerül az anyag, 
amely dönt róla. A nemzeti-
ségeink gyakran pályáznak a 
testvértelepülési kapcsolattar-
tásokra, ezért tesszük bele ebbe 
a pályázatba.”

A képviselők ezt követően 
határoztak a 2016 folyamán 
lezárásra kerülő vagy már fenn-
tartási időszakban lévő európai 
uniós, illetve egyéb, az önkor-
mányzat által elnyert pályázatok 
projektmenedzsmenti és fenn-
tartási feladataival kapcsolatos 
megbízási szerződés megköté-
séről a Rákosmente Kft.-vel a 
korábbi éveknek megfelelő dí-
jazással (21 igen).

Támogatás 
a gyergyószentmiklósi 
templom részére
Portik Hegyi Kelemen, a gyer-
gyószentmiklósi Szent Miklós 
Római Katolikus Egyházközség 
főesperes plébánosa kérelem-
mel fordult Rákosmente Ön-
kormányzatához az újonnan 
épült Munkás Szent József-
templom berendezési tárgyai 

elkészíttetésének támogatása 
érdekében.

A helyiek összefogásával és 
adományokból felépült temp-
lom fából és kerámiából készülő 
berendezéseinek elkészítteté-
séhez az egyházközség vezető-
sége Gyergyószentmiklós test-
vérvárosainak segítségét kéri. 
„Előterjesztésemben javaslatot 
teszek arra vonatkozóan, hogy 
a több mint két évtizedes test-
vérvárosi kapcsolattartásra te-
kintettel másfél millió forint 
összegben nyújtsunk támogatást 
a működési céltartalékunkból a 
gyergyószentmiklósi templom 
berendezési tárgyainak elké-
szíttetésére és beszerzésére.”– 
mondta a városvezető.

Az előterjesztést egyhangúlag 
elfogadták.

Telephely a Podmaniczky 
III. János Honvéd Egyesület 
részére
Döntés született a Széchenyi u. 
9-11. szám alatti ingatlan egy 
részének bérbeadásáról a Báró 
Podmaniczky III. János Hon-
véd Egyesület részére (21 igen). 
„A polgárvédelmi tevékenysé-

günk nagyon fontos oszlopa ez 
az egyesület, eszközállományuk 
védelmét ezzel a telephellyel 
igyekszünk biztosítani.”– je-
gyezte meg a polgármester. Ezt 
követően a rákoskerti egész-
ségcentrum használatba adása 
miatt módosult a Rákosmenti 
Egészségügyi és Szociális Köz-
pont Alapító Okirata (21 
igen).

Többfunkciós tér 
kialakítása Keresztúron
A polgármester javaslatára a 
képviselők határoztak a „Nem-
zetiségek tere – Többfunkciós 
tér kialakítása Rákoskeresztú-
ron” című projekthez kapcso-
lódó önrész megemeléséről és a 
Támogatási Szerződés megköté-
séről (20 igen, 1 tartózkodás). A 
teret az eredeti kontúrjait meg-
tartva újítják fel. A térrendezés 
megkezdése előtt a terület kö-
zéppontjában található szobrot 
– felújítását követően – áthe-
lyezik a Családsegítő Központ 
és az Újlak Iskola között lévő 
füves területre. 

A térkialakítás közpon-
ti elemét egy emberléptékű 
anamorfózis képezi. Ezen inno-
vatív installáció egy grafikus 
beton felületből és egy íves, po-
lírozott acélpalástból áll össze. 
A vízszintesen, a térburkolat 
szintjén elhelyezkedő grafikus 
beton a Szent Kereszt-temp-
lom régi képmását és a Pesti 
út egykori utcaképét ábrázolja 
torzított formában, amely az elé 
helyezett polírozott acélfelüle-
ten tükröződve torzításmentes 

képpé formálódik. Az íves fém-
palást belső részében vízszinte-
sen egy, a Kárpát-medencében 
található Keresztúr nevű tele-
pülések egymáshoz viszonyított 
elhelyezkedését ábrázoló tár-
csa kap helyet. Az anamorfózis 
előtt egyedi ülőkéket helyeznek 
el. Az ABC felőli oldalon tér-
határolásként három fát telepí-
tenek, új zöldszigeteket alakíta-
nak ki, míg a buszmegálló felöli 
áttaposást leburkolják. A Szent 
Kereszt téren kialakított közvi-
lágítási hálózat kibővítésével 
a térrész világítása megújul, az 
oszlop külön díszvilágítást is 
kap. A tér átellenes oldalain 
térfigyelő kamerákat helyeznek 
ki. A projekt összköltsége 73 
millió forint.

A testület pályázat benyújtá-
sáról döntött a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. által meghir-
detett „Testvér-települési prog-
ramok és együttműködések” c. 
pályázati felhívásra, amellyel 
az idei Keresztúrok Találkozója 
rendezvény önköltségét kíván-
ják csökkenteni (21 igen).

Katolikus óvoda létesül
A képviselők egyhangúlag 
határoztak az Akácvirág u. 
36.szám alatt található 3511 
m2 területű, „kivett iskola” mű-
velési ágú ingatlan határozatlan 
időtartamra történő ingyenes 
használatba adásáról katolikus 
óvoda létrehozása és működte-
tése céljából az Esztergom-Bu-
dapesti Főegyházmegye részére.

Ugyanilyen arányban dön-
töttek testvértelepülési kapcso-
lat kialakításáról a kárpátaljai 
Csonkapapi községgel. „Így au-
gusztus 20-tól Lovran, Krosno 
és Gyergyószentmiklós után egy 
negyedik testvértelepülésünk is 
lehet.” – jegyezte meg Riz Le-
vente. Végezetül egyhangúlag 
fogadták el a főépítész 2015. évi 
tevékenységének tapasztalatait 
összefoglaló tájékoztatót.

Napirend után
Téli ételosztás 
négy hónapon keresztül
Szabó Tiborné (KDNP) 
rákoshegyi képviselő asszony 
a téli ételosztásról ejtett szót, 

amelyet már negyedik éve 
rendezett meg a Rákosmenti 
Adományház Egyesület nov-
embertől március közepéig. A 
szervezők minden héten kétszáz 
adag meleg ételt biztosítottak a 
rászorulóknak. „A Rákoshegyi 
Közösségi Házban összesen 13 
mázsa nyersanyagot dolgoztunk 
fel a főzés során. Péntekenként 
a Holdsugár Gondozási Köz-
pont nyugdíjasai szorgoskod-
tak az előkészületek során, de 
ott voltak a Baptista Gyüle-
kezet tagjai és jóérzésű civilek 
is. Köszönet az önzetlen mun-
káért! Az önkormányzat előtt 
minden alkalommal a hivatal 
fehér pólós dolgozói állították 
a sátrat Tóth Csaba Csongor 
vezetésével, berendezték az al-
kalmi étkezdét, majd az ebéd 
elfogyasztása után rendet rak-
tak. A Vöröskereszt helyi szer-
vezetének asszonyai és a Kari-
tász munkatársai négy mázsa 
kenyeret kínáltak az ebédhez, 
és kiosztottak négyszáz liter teát 
is. Három alkalommal nem 
helyben készült az étel, mert 
felajánlásokat kaptunk. Az If-
júsági Koordinációs Központ 
Füzesi Péter képviselőtársam 
vezetésével ismét megszervez-
te a karácsonyi cipős doboz 
ajándékgyűjtést, amelyből kö-
zel nyolcszáz gyűlt össze, hogy 
szétosszák anyaotthonokban és 
az átmeneti szálláson élő gyer-
mekeknek. A Podmaniczky III. 
János Honvéd Egyesület a moz-
gó tábori sütödéből 150 darab 
friss, meleg kalácsot osztott szét 
az ebéd mellé karácsonykor. A 
kerületi közétkeztetést biztosító 
Süllős Kft. februárban ajánlott 
fel egy alkalmat, amikor ők 
szállították az ebédet, és a Pálya 
Vendéglő is vendégül látta az 
itt étkezőket márciusban. 

Összesen 428 család 1800 
adag ételt vitt el, 320 egyedülál-
ló ember is kapott hetente ebé-
det, a Vöröskereszt gondozottjai 
800 adag ételt fogyasztottak el 
a tizenhat alkalom során. Min-
dent egybevetve 2920 személy 
étkezését sikerült fedezni négy 
hónap alatt, a többi 300 adag 
repetaként került felszolgálásra. 
Köszönjük a testület tagjainak 

az anyagi és tevőleges segítségét 
is, a kerületi egyházak, a Kaszap 
Alapítvány és a KÉSZ támoga-
tását! Nélkülük nem valósul-
hatott volna meg az egyesület 
elképzelése. Köszönet a Delta 
Polgárőrségnek, hogy a kész 
ebédet elszállították az osztás 
helyszínére és a közterület-fel-
ügyelet munkatársainak, hogy 
őrizték a rendet! Köszönet jegy-
ző asszonynak, hogy egy mobil 
illemhelyet is biztosított erre 
az alkalomra! Április 15-én a 
Rákoshegyi Közösségi Házban 
fehér asztal mellett mondunk 
köszönetet mindenkinek, aki 
részt vett ebben az önzetlen 
munkában.” A polgármester is 
megköszönte mindenki segítsé-
gét, nem felejtkezve el a főszer-
vező Szabó Tiborné képviselő 
asszonyról sem.

Ismét a migránsokról
Nótin Tamás sajnálkozva szólt 
előterjesztése levételéről. „Janu-
ár 28-án a kötelező betelepítési 
kvótákról szóló előterjesztést 
jónak tartottam és támogattam, 
módosító indítványomban kér-
tem a visszatoloncolás lehető-
ségét és a kerület közigazgatási 
határain belül idegenrendészeti 
objektumok létesítésének a ti-
lalmát. Azt gondoltam, hogy ez 
ügyben nem lesz vita közöttünk, 
ám a kiegészítést nem fogadta 
be a testület. Az előterjesztést 
ismételten be fogjuk nyújtani. 
Szerintem a kormány nem vé-
letlenül hirdetett országosan 
krízishelyzetet.”

Lukoczki arról érdeklődött, 
van-e valóságalapja a Jobbik 
által emlegetett menekülttá-
bor létesítésének? Riz Levente 
ismételten határozott nemmel 
felelt a kérdésre. „A Jobbik ré-
széről ez egy nettó hazugság, 
akárhogy vergődik ez a párt, és 
akárhogy vergődik Nótin Ta-
más, ebben a témában önök 
kiütötték magukat. K.O.! Nem 
lehet vitapartner az, aki így 
szemébe hazudik kilencvenezer 
embernek! Mi tesszük a dolgun-
kat, a kormány pedig megvédi 
az embereket. Pont.”– hangzott 
a határozott válasz.

 Horváth Tibor 

Képviselői fogadóórák
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Dunai mónika  – Fidesz – Előzetes bejelentkezés és egyeztetés után. 
Tel.: 06-20-980-5711.
JEGYZŐ
Dr. rúzsa ágnes –  április 25. előzetes bejelentkezés: 253-3320, 253-
3319. 
POLGÁRMESTER
Riz Levente – Fidesz – Előzetes bejelentkezés: 253-3306, 253-3398. 
ALPOLGÁRMESTEREK
Fohsz Tivadar – Fidesz – április 18. előzetes bejelentkezés az Ügyfél-
szolgálati Csoportnál: 253-3439. * Horváth Tamás – Fidesz – május 2. 
előzetes bejelentkezés az Ügyfélszolgálati Csoportnál: 253-3439.
A KÉPVISELŐ-TESTüLET TAGJAI
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz – 6. sz. evk. Minden hónap utolsó csütörtök: 
17.00-18.00 óráig a Rákoshegyi Közösségi Házban (1174 Bp., Podma-
niczky Zsuzsanna u. 3.)
Dr. Fachet Gergő – Itthon Rákosmentén Egyesület - Telefonon történő 
egyeztetés alapján, tel.: 06-30-989-2625
Dr. Fenke Ferenc – KDNP – 4. sz. evk. Minden hónap második hétfő: 
13.30-14.30 óráig a Polgármesteri Hivatal 303. sz. tárgyalójában
Fohsz Tivadar – Fidesz – 8. sz. evk. Minden hónap első szerda: 17.00-
18.00 óráig a Százszorszép Óvodában. (1171 Bp., Rezgő u. 15.) és 
minden hónap második péntek: 17.00-18.00 óráig a Rákoskerti Művelődé-
si Házban (1171 Bp. Rákoskert sgt. 66.)
Dr. Füzesi Péter – Fidesz – 11. sz. evk. Minden hónap első szerda: 
18.00-19.00 óráig a Rákoscsabai Közösségi Házban (1171 Bp. Péceli út 
222.)
Hatvani Zoltán – Fidesz – 9. sz. evk. Minden hónap első kedd: 7.45 
– 8.45 óráig és minden hónap második péntek: 17.00-18.00 óráig, a 
Rákoskerti Műv. Házban (1171 Bp., Rákoskert sugárút 66.). Betegek, idő-
sek, mozgáskorlátozottak számára otthonukban is. Tel: 06-20-392-2252
Hernádi Gyula – Demokratikus Koalíció – Minden hónap első és har-
madik hétfője: 18.00    –    20.00 óráig (1173 Bp., Pesti út 41/C, I. em.) 
Bejelentkezés: 06-30-499-2012 / hernadi.gyula@ rakosmente.hu
Horváth Tamás – Fidesz – 12. sz. evk. Minden hónap első kedd: 
18.00-19.00 óráig a Diadal Úti Általános Iskolában (1172 Bp. Diadal út 
43-49.) + Minden hónap első szerda: 18.00-19.00 óráig a Csaba Ház-
ban (1171 Bp., Péceli út 222.)
Katona Ádám – Együtt–PM – Az igényeknek megfelelően, előzetes beje-
lentkezés után a Polgármesteri Hivatal 303. sz. tárgyalójában. Bejelentke-
zés: katona.adam@rakosmente.hu
Koszorúsné Tóth Katalin – Fidesz – 1. sz. evk. Minden hónap első 
hétfő: 17.00-18.00 óráig a Hófehérke Óvodában, (1173 Bp., 525. tér) 
Bejelentkezés: tel: 258-2245, 06-20-393-7201
Lukoczki Károly – MSZP - Minden hónap első hétfő: 18.00-19.00 
óráig az MSZP irodában (1173 Bp., Kaszáló u. 45.) Bejelentkezés: 253-
0477
Nagy Anikó – Fidesz – 7. sz. evk. Minden hónap utolsó hétfő: 17.00-
18.00 óráig a Napraforgó Bölcsödében (06-20-2255-396, 1173 Bp., 
Sági utca 5.) 
Nótin Tamás – Jobbik - Telefonon történő egyeztetés alapján a Ferihegyi 
út 78. szám alatt, tel: 06-70-392-1203
Pap László – LMP – Az igényeknek megfelelően, előzetes telefonos be-
jelentkezés után a Polgármesteri Hivatal 303. sz. tárgyalójában. Betegek, 
idősek, mozgáskorlátozottak számára otthonukban is. Bejelentkezés: 06-
20-528-2908.
Petrőczy Dániel – Fidesz – 3. sz. evk. Minden hónap első hétfő: 18.00-
19.00 óráig a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban 
(1173 Bp., Akácvirág u. 49.)
Dr. Piláth Károly – Fidesz – 13. sz. evk. Minden hónap első kedd: 
18.00 órakor a Diadal Úti Általános Iskolában (1172 Bp. Diadal út 43-
49.)
Rózsahegyi Péter – Fidesz – 14. sz. evk. Minden hónap első csütörtök: 
18.00-19.00 óráig a Csekovszky Árpád Művelődési Házban (1172 Bp., 
Hősök tere 9.) + Minden hónap harmadik szerda 17-18 óra Robogó utcai 
Óvoda (Rákoscsaba-Újtelep, Robogó u. 3.) 
Sarkadi-Nagy Adrien – Fidesz – 2. sz. evk. Minden hónap első hétfő: 
17.00-18.00 óráig az Újlak utcai Általános Iskolában (1173 Bp., Újlak u. 
110.)
szabó Tiborné – KDNP – 5. sz. evk. Minden hónap utolsó csütörtök: 
17.00-18.00 óráig a Rákoshegyi Közösségi Házban (1174 Bp., Podma-
niczky Zsuzsanna u. 3.)
Virág Mihály – Fidesz – 10. sz. evk. Minden hónap első szerda: 18.00-
19.00 óráig a Rákoscsabai Közösségi Házban (1171 Bp. Péceli út 222.) 
Bejelentkezés: 06-20-931-5754

Szabó Tiborné és Dr. Bényi Zsolt
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A Polgármesteri Hivatal előtt 
tartott március 16-án sajtótá-
jékoztatót Szilágyi György, a 
Jobbik országgyűlési képviselő-
je, valamint Nótin Tamás ön-
kormányzati képviselő, ugyanis 
pártjuk szerint a kormány me-
nekülteket befogadó állomást 
kíván létesíteni Rákosmentén.

„Arra utaló jelek vannak, 
hogy a XVII. kerületben min-
den valószínűség szerint egy 
migrációs befogadóállomást kí-
vánnak létrehozni az Európából 
visszatoloncolt migránsok részé-
re. Azoknak a migránsoknak a 
részére, akiket az Európai Unió 
tagállamai Németországtól, 
Franciaországon keresztül nem 
kívánnak a területükön látni. 
Ezeket az embereket minden va-
lószínűség szerint a XVII. kerü-
letben létrehozandó, új migráci-
ós befogadóállomásán kívánják 
elhelyezni” – jelentette ki Szil-
ágyi György a sajtótájékoztatón. 

Rákosmente Önkormányzata a 
2016. január 28-i testületi ülésén 
a 17/2016. számú (I.28.) képvi-
selő-testületi határozatban utasí-
totta el a kötelező betelepítéssel 
kapcsolatos kvótarendszert. Az 
elfogadott döntés így szólt: „Bu-
dapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elutasítja az 
európai migrációs válság kapcsán 
előírt kötelező uniós betelepítési 
kvótát. A kvóta jogtalan, veszé-
lyezteti mindennapjaink bizton-
ságát, növeli a terrorveszélyt és a 
bűnözés kockázatát, súlyos terhe-
ket jelent a szociális, egészségügyi 
és oktatási rendszerünkre” – ol-
vasható a határozatban.

A határozatot egyébként 14 
igen és 1 tartózkodás mellett 
fogadta el Rákosmente Önkor-
mányzatának Képviselő-testü-
lete. 

A testület nem fogadta be 
azonban a visszatoloncolás, és 

idegenrendészeti objektum el-
utasításáról szóló jobbikos módo-
sító javaslatot.  A sajtótájékozta-
tón újságírói kérdésre kiderült: 

mindössze ez volt a magyarázata 
a jobbikos politikusok vaklármá-
jának.  

 Szakács Zsuzsa 

Nemzeti ünnepünk alkalmából 
tartott ünnepséget a Honvédel-
mi Minisztérium a társadalmi 
és a nyugállományú szervezetek 
képviselői részére március 10-én. 
Az eseményen részt vett Vargha 
Tamás parlamenti államtitkár, 
miniszterhelyettes, valamint 
Orosz Zoltán altábornagy, Hon-
véd Vezérkar főnökhelyettes. 

A Stefánia Palota - Honvéd 
Kulturális Központban gyűltek 
össze azok a nyugállományú ka-
tonák és a honvédséggel szoros 
kapcsolatban együttműködő 
közhivatalok és civil egyesületek 
tagjai, akik a jelölő szervezetek 
és a Honvédelmi Minisztérium 
megítélése alapján a honvéde-
lem ügye érdekében huzamos 
időn át végzett áldozatos mun-
kájuk elismeréseként kitünte-

tésben részesültek. Riz Levente 
polgármester a Honvédelemért 
díjat vehette át a jeles esemé-
nyen.

Vargha Tamás, a tárca par-
lamenti államtitkára köszöntő 
beszédében az 1848-as forrada-

lom, majd az abból kibontakozó 
szabadságharc, a honvédelmet 
elsődleges feladatként tekintő 
és azt megszervező karizmatikus 
alakjainak megalkuvást nem 
tűrő akaratát, kitartását hang-
súlyozta. „Bátrak voltak, mert 

legyőzték félelmeiket, meghu-
nyászkodás helyett a cselekvést 
választották, egyéni érdekek he-
lyett az összetartozás, az egység 
erejében bíztak” – mutatott rá a 
politikus. 

Az államtitkár kiemelte: az 
1848/49-es nemzedék határta-
lan haza- és szabadságszeretete 
napjainkban is követendő példa. 
„Ma is kötelességünk megvédeni 
nemzeti létünk értékeit. Óvnunk 
és védenünk kell nemzeti szuve-
renitásunkat, függetlenségünket, 
szabadságunkat és kultúránkat. 
Tisztelet a tegnap és a ma bát-
rainak!”– zárta beszédét a mi-
niszterhelyettes. Az elismerések 
átadása után a Honvéd Férfikar 
magas színvonalú műsora zárta a 
rendezvényt.

 Horváth Tibor 

Nem lesz menekülttábor Rákosmentén „Tisztelet a tegnap és a ma bátrainak!”
„Honvédelemért”-díjban részesült Rákosmente polgármestere

RIZ LEVENTE 
POLGÁRMESTER
„A Jobbik abszurd hazugságokat kezdett terjeszteni arról, hogy menekülttábor 
létesülhet Rákosmentén. A dolognak semmi valóságalapja nincsen, soha nem me-
rült fel ilyen szándék, végtelenül tisztességtelen az itt élő embereket ezzel riogatni.
Szeretnék mindenkit megnyugtatni: amíg én vagyok a polgármester, nem lesz 
Rákosmentén menekülttábor és nem fogadunk be migránsokat. 
Sőt, ufókat sem. Atomerőművet és nemzetközi űrvárost sem tervezünk. Leg-
feljebb egy gumiszobát hibbant rémhírterjesztők számára.”

DUNAI MÓNIKA 
RÁKOSMENTE ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE
Dunai Mónika Rákosmente országgyűlési képviselője közleményében reagált a 
Jobbik sajtótájékoztatójára:
„Miközben országszerte sorra zárjuk be a menekültszállásokat, mert határozott 
célunk, hogy ne legyen egyetlen illegális bevándorló és így menekülttábor sem 
Magyarországon, a Jobbik egy rákosmenti menekülttábor képtelen víziójával 
riogat.
Nekünk, a Fidesz és a KDNP rákosmenti politikusainak a magyar emberek, 
kiemelten a rákosmentiek biztonsága a legfontosabb, az illegális bevándorlás 
megállítása mellett mi eltántoríthatatlanul kiállunk!
Riogatás, hisztériakeltés helyett olyan felelős migrációs politikát kell folytatni, 
hogy Magyarországon se betelepített migránsok, se gazdasági bevándorlók ne 
legyenek, ezért teszünk nap mint nap megfeszített erővel:
ezért építettük a határzárat, ezért szigorítottuk jelentősen a bevándorlási jogsza-
bályokat, ezt a célt szolgálja a rendőri és katonai határvédelem bevezetése is.
Országgyűlési képviselőként a helyi képviselő-testület fideszes-kdnp-s veze-
tésével és tagjaival támogatjuk a kormány törekvéseit a kötelező betelepítési 
kvóta elleni küzdelemben, népszavazással szeretnénk kikérni a magyarok és itt 
helyben minden rákosmenti véleményét arról, hogy akarják-e a bevándorlók 
kötelező betelepítését hazánkba.
Arra kérek minden Rákosmentén élőt, hogy szavazzanak nemmel a bevándor-
lók betelepítésére, védjük meg közösen az ország függetlenségét! 
Nem menekülttáborokra, hanem hazánk határainak, kultúránknak, törvénye-
inknek, hagyományaink védelmére van szükség!”

 1. oldalról
A cél, hogy az egészséges gyer-
mekek megtapasztalják, miként 
lehet fogyatékkal élni, milyen 
nehézségekkel küzdenek azok, 
akiknek látása korlátozott. A 
program további része a látássé-
rült emberekkel való foglalkozás, 
odafigyelés, közösségépítés. A 
Család és Gyermekjóléti Központ 
helyszínén havi egy alkalommal 
előadásokat, programokat szer-
veznek, felkutatják a kerületben 
élő rászoruló embereket, hogy 
bevonják őket a programba. 

Az egyesület elnöke nemrég 
megkereste Rákosmente Önkor-
mányzatát, hogy közösen segít-
sék a kerületben élő látássérült 
emberek közlekedését. Ennek 
előzménye, hogy 2013 decem-
bere óta Rákosmentén is műkö-
dik a BKK Forgalomirányítási 
és Utastájékoztatási Rendszere 
(FUTÁR). A megállóhelyekre 
kihelyezett FUTÁR-kijelzők se-
gítségével az utasok percre pon-
tosan látják, mikor indulnak a 
megállóból az egyes járatok. A 
berendezések a látássérült em-

berek számára akadálymentesí-
tettek, a kijelzőn szereplő infor-
mációk a beépített hangszórók 
segítségével megszólaltathatók. 
A felolvasó funkció egy speci-
ális távirányítóval kapcsolható 
be. Rákosmente Önkormány-
zata a Vakok és Gyengénlátók 
Közép-magyarországi Regionális 
Egyesülete részére 210 ezer fo-
rint támogatást nyújtott 50 db 
FUTÁR-távkapcsoló beszerzé-
séhez, így segítve a nehéz szo-
ciális helyzetben élő látássérült 
emberek önálló, biztonságos 
közlekedését. A képviselő-testü-

let idén is meghosszabbította az 
együttműködést, és „A közösség 
lámpásai” program további mű-
ködtetéséhez egymillió forintot 
biztosított, ismertette a városve-
zető.

Fodor Ágnes, a Vakok és 
Gyengénlátók Közép-magyaror-
szági Regionális Egyesület elnöke 
megköszönte a polgármesternek 
és munkatársainak a példaérté-
kű segítséget, támogatást, ame-
lyet 2012 óta kap az egyesület 
Rákosmente Önkormányzatától, 
így csökkentve a kerületi látás-
sérültek kiszolgáltatottságát. A 

FUTÁR-távkapcsoló azért érté-
kes lehetőség, mert segít abban, 
hogy minden látássérült önál-
lóan, segítség nélkül és bizton-
ságosan tudjon közlekedni. A 
legtöbb látássérült ragaszkodik 
az önállóságához és úgy szervezi 
az életét, hogy ne szoruljon se-
gítségre. A felolvasás a kiírásra 
kerülő információt a látássérült 
számára is érzékelhetővé teszi. 
A Futár távkapcsoló nemcsak 
a kijelzőket képes felolvastatni, 
hanem az arra alkalmassá tett 
kereszteződésekben meghango-
sítja a jelzőlámpákat, egyértel-
művé téve, mikor lehet átkelni a 
kereszteződésen. Fodor Ágnes je-
lezte, a BKK-nál tervezik, hogy a 
jövőben a metró ajtóit is ki lehet 
majd a távkapcsolókkal nyitni.

A rendezvény zárásaként Riz 
Levente és Fohsz Tivadar alpol-
gármester átadták a FUTÁR-
távkapcsolókat a kerületi látás-
sérülteknek, majd a jelenlévők 
a gyakorlatban is kipróbálhatták 
a távkapcsolókat Rákoskeresztúr 
városközpontjában.

Szakács Zsuzsa 

FuTár-távkapcsolókat kaptak a kerületi látássérültek

INGATLAN ÉRTÉKESíTÉSE
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.) Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzata Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottságának 48/2016. (III.16.) határozata alapján az alábbi 
ingatlanokat kívánja árverés útján értékesíteni: 

További információ a (06-1) 253-3414-es telefonszámon kérhető, valamint a www.rakosmente.hu oldalon, a Hirdetőtábla/Ingatlan hirdetményeknél található. 
Az árverés időpontja és helyszíne: 2016. május 5. 10.00, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165. III. emelet 301.)

Ingatlan helyrajzi száma Ingatlan címe Ingatlan területe Ingatlan megnevezése Kikiáltási ár (Ft)  Árverési letét összege (Ft)

Bp. XVII. ker. belterület 132539 Kálnok u. 37. 566 m² kivett építési terület Bruttó 12.300.000,- 369.000,-

Bp. XVII. ker. belterület 139809 Mezőőr u. 16. 248 m² kivett lakóház, gazdasági épület Bruttó 5.905.500,- 177.165,-
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Buskó András örömmel fogadta 
gratulációmat, majd elmondta, 
a kitüntetés átvétele után nem 
csak itthonról, de a lengyel-
országi testvérvárosunkból, a 
Krosnói járásból is számos jókí-
vánság érkezett számára. 

– Milyen családi, vagy egyéb 
más kötődése van a lengyel nép-
hez, azon kívül, hogy nekünk, 
magyaroknak évszázadok óta igen 
jó kapcsolatunk van a lengyelek-
kel?

– Ez bonyolult. A családne-
vem, Buskó már szláv gyökerek-
re utal. Lengyelországban egy 
üdülőhely és két tó is található 
e néven. A családi hagyomány 
szerint Lengyelországból ér-
keztünk egykor, Érsekújváron 
keresztül. 1979-ben jártam elő-
ször Lengyelországban, és azóta 
közel 500 helyre jutottam el, 
valamennyi vajdaságot felke-
restem már. A 2000-ben alakult 
rákosligeti Magyar–Lengyel Ba-
ráti Kör alapítói között voltam. 
2002-ben hoztuk létre nemzeti-
ségi önkormányzatunkat. 

– Mennyi lengyel ajkú ember él 
Rákosmentén, és minek köszönhe-
ti, hogy megválasztották 2002-ben 
a Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökének?

– A nemzetiségi önkormány-
zatok létrejöttéhez a települése-
ken legalább 30 fő szükséges. A 
KSH-adatok szerint ennél jóval 
több lengyel él a kerületben, 
azonban a személyes adatok tit-
kosak. A Magyar-Lengyel Bará-
ti Kör tagjaiból szerveződött a 
2002. októberi helyhatósági vá-
lasztások során a Budapest XVII. 
kerületi Lengyel Kisebbségi, 
majd Nemzetiségi Önkormány-
zat, amelynek célja a lengyel ha-
gyományok és kultúra ápolása. 
A kerületi lengyel nemzetiségi 
önkormányzat alapítója és lét-

rehozója voltam. Ebben többek 
között Pupek László támogatott. 

– Milyen szerepe volt a Krosnói 
Járással történő testvérvárosi kap-
csolat létrejöttében?

– 2008-ban Olejnik Marek 
képviselőtársam javaslatára 
nyújtottunk be Rákosmente 
Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete részére a testvérvárosi 
együttműködésről szóló előter-
jesztést. Nagy örömmel fogad-
tuk annak elfogadását, és azóta 
is szoros együttműködés és ba-
rátság alakult ki a két nép kö-
zött.

– Felidézne néhányat az elmúlt 
évek legsikeresebb magyar–lengyel 
programjai közül…

– Önkormányzatunk fő fel-
adatának tekinti a Rákoscsabai 
Péceli út 228. számú telken álló 
Lengyel-kegyoszlop gondozását 
és ápolását is, továbbá történeti 
kutatásokat folytat a kerület és 

a lengyel internált katonák kap-
csolatáról. Rákosmente, azon 
belül is Rákoshegy település-
rész büszkélkedhet azzal, hogy 
2008-ban, Magyarországon első-
ként itt állították és szentelték 
fel Babusa János II. János Pál 
pápa szobrát a Szent István téri 
Lisieux-i Szent Teréz-templom 
mellett. Kezdetek óta szoros az 

együttműködésünk a Magyar-
Lengyel Baráti Kör tagjaival. 
Támogatjuk a kerületi iskolák 
lengyel kultúrához kötődő prog-
ramjait, közülük kiemelném 
többek között a Diadal úti Ál-
talános Iskolát, a Czimra Gyu-
la Általános Iskolát, a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Isko-
lát és Gimnáziumot valamint a 
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos 
Gimnáziumot. Támogatjuk a 
Csekovszky Árpád Kiállító-
ház programjait, és a Bartók 
Zeneházban rendezett lengyel 
kulturális rendezvényeket. A 
Lengyelország Magyarul honla-
punkon részletes tájékoztatást 
nyújtunk működésünkről: www.
leki17.hu. 

– Az Országos Lengyel Kisebb-
ségi Önkormányzat képviselője-
ként milyen feladatai vannak?

– 2003-ban kerültem be az 
Országos Lengyel Önkormány-
zatba. Nyolc éven keresztül töl-
töttem be az alelnöki tisztséget, 
jelenleg a Kulturális, Ifjúsági 
és Sport Bizottság tagjaként 
dolgozom. Részt vettem a Ma-
gyarországi lengyelség Múze-
uma és levéltára, valamint az 
Országos Lengyel Nyelvoktató 
Iskola épületeinek felépítésé-
ben. Megírtam az első lengyel-
magyar enciklopédiát, amely 
honlapunkon található. Éven-
te Lengyelországról írtam él-
ménybeszámolókat a Polonia 
Węgierska újságba, valamint a 
www.polonia.hu honlapra.

– Március 18-án átvette a Len-
gyel Köztársaság elnökétől a Szol-
gálati Arany Keresztet. Mit tud-
hatunk erről a kitüntetésről?

– A Magyar–Lengyel Barátság 
Nap alkalmából szervezett ün-
nepségsorozat keretében, már-
cius 18-án, a Lengyel Köztársa-
ság budapesti nagykövetségén 
Andrzej Duda köztársasági elnök 
adta át az 1918-ban alapított 
Szolgálati Arany Keresztet az 
interjúban felsorolt másfél évti-
zedes tevékenységem elismerése-
ként. Szakács Zsuzsa 

Kitüntették Buskó Andrást
A lengyel államfő Szolgálati Arany Keresztet adományozott több éves tevékenysége elismeréseként

ÖNKOrmáNYZAT

Buskó Andrásnak, a XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnökének, az Országos Lengyel Önkormányzat 
képviselőjének március 18-án Andrzej Duda, a Lengyel Köz-
társaság elnöke Szolgálati Arany Keresztet adományozott 
több éves tevékenységének elismeréseként.

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormány-
zatának az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II. 18.) rendelete 7.§ (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján pályázatot hirdet XVII. 
kerületi civil szervezetek támogatására. 
A rendelkezésre álló összeg: 5.000.000.- Ft.

A pályázat keretében pénzbeli támogatáshoz juthatnak a XVII. kerületben és alapvetően XVII. kerületi polgárok részvételével működő, a Fővárosi Törvényszék 
(korábban Fővárosi Bíróság) által – legkésőbb 2015. április 30. napján – jogerősen nyilvántartásba vett civil szervezetek. A pályázat célja a civil szervezetek mű-
ködésének támogatása, a működéssel együtt járó, valamint a működési feltételek javítását szolgáló és a szervezet tevékenységi körével összefüggő költségek részbeni 
fedezése, továbbá a civil szervezetek rendezvényeinek, programjainak, kiadványai megjelentetésének támogatása.

A pályázatban fel kell tüntetni a civil szervezet tagjainak létszámát, tevékenységi körét, a szervezet nyilvántartásba vételének időpontját, törzsszámát, valamint a 
kért támogatás összegét.
A pályázathoz mellékelni kell a közösség eddigi tevékenységének ismertetését, a szervezet 30 napnál nem régebbi nyilvántartási kivonatát.
A pályázatra egy pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be.
A tevékenység megvalósulása során, illetve a megjelentetett kiadványon fel kell tüntetni, hogy az Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 
Rákosmenti Erőforrás Bizottságának támogatásával valósult meg, illetve jelent meg.

A támogatások folyósítása a támogatási szerződés megkötését követően kizárólag a nyertes pályázó bankszámlájára történik, a támogatási összeget készpénzben 
nem lehet felvenni.
Nem fogadható el a kiírásnak nem megfelelő, a pontos adatokat nem tartalmazó vagy hiányosan kitöltött, határidő után benyújtott pályázat. Hiánypótlásra nincs 
lehetőség.
Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a 2015. évben támogatásban részesült, és annak felhasználásáról határidőben nem számolt el.

A pályázatokat a Rákosmenti Erőforrás Bizottság bírálja el 2016. június 30. napjáig.
Pályázni a Rákosmenti Erőforrás Bizottság által kibocsátott űrlapon lehet, amely személyesen beszerezhető a Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Csoportjánál (1173 Budapest, Pesti út 165. földszint), valamint letölthető a www.rakosmente.hu honlap Hirdetmények – Oktatási és Művelődési Csoport 
hirdetményei webhelyről.

A pályázatot, valamint a hozzá tartozó szöveges indoklásra szolgáló űrlapot 1 példányban a Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál kell 
benyújtani 2016. április 29-én 1200 óráig zárt borítékban vagy postai úton legkésőbb 2016. április 30-i postabélyegzővel ellátott borítékban.
Levélcím: Rákosmenti Polgármesteri Hivatal, Oktatási és Művelődési Csoport 1173 Budapest, Pesti út 165.
A borítékon minden esetben fel kell tüntetni: „Pályázat civil szervezetek támogatására”.

A pályázat nyerteseit a Rákosmenti Erőforrás Bizottság levélben értesíti. A pályázatok elszámolási határideje: 2017. március 31. Az elszámolás határidejét egy 
alkalommal, legkésőbb 2017. február 15-ig beérkező kérelemre a Rákosmenti Erőforrás Bizottság egy hónappal meghosszabbíthatja. Az a pályázó, amelyik határ-
időre nem számol el, a 2017. évben nem nyújthat be a Rákosmenti Erőforrás Bizottsághoz pályázatot.

PÁLYÁZAT

FELHíVÁS

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) Rákosmente Önkormányzatának támogatásával felhívást tesz közzé az úgyne-
vezett „Futár-távirányítók” adományozása céljából.
A Rákosmentén élő látássérültek térítésmentesen juthatnak hozzá egy „Futár-távirányító” néven ismertté vált készülékhez, amely az önálló közlekedésben nyújt 
értékes segítséget. 
Ez a készülék alkalmas a megfelelően felszerelt gyalogos átkelőhelyeknél elhelyezett lámpák hangosítására, amennyiben a lámpát erre alkalmassá tették.
A készülék egyetlen gombnyomással felolvassa a hangszóróval ellátott FUTÁR-kijelzőkön lévő feliratokat, valamint az M4-es metrónál az éppen üzemelő moz-
gólépcsőt segít megtalálni hangjelzéssel.
A felhívásra jelentkezők köre: A XVII. kerületben állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező látássérültek. Átvételkor kérjük, hogy mutassák be a 
lakcímkártyájukat!
Az Önkormányzat által adományozott 50 db távirányító jelentős része gazdára talált az ünnepélyes átadó (2016. március 24.) alkalmával, azonban még állnak 
rendelkezésre további távirányítók, amelyek a Lámpás klubnapok alkalmával átvehetők. 
A Lámpás klub minden hónap első keddjén 15:00-17:00 óra között tartja klubnapját az Újlak utca 106.-ban, a Gyermekjóléti Központban.
Érdeklődni, ill. jelentkezni a lampas.rakosmente@gmail.com email-címen, vagy munkaidőben a 06-70-984-8468-as telefonszámon lehet Krayné Faragó Zsuzsánál.
Várjuk továbbra is a rákosmenti látássérültek jelentkezését a fenti elérhetőségeken, valamint személyes megjelenését a Lámpás klubok alkalmával. 

          Üdvözlettel:
           Krayné Faragó Zsuzsanna és Acsay Péter közösségi civil szervezők
          Rákosmente

FELHíVÁS
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március 15. március 15. 

A hagyományoknak megfele-
lően nemzeti ünnepünk előest-
éjén, a rákosligeti Hősök terén 
lévő országzászlónál vette kezde-
tét Rákosmente ünnepségsoro-
zata. A Rákosligeti Polgári Kör 
szervezésében koszorúzással egy-
bekötött megemlékezéssel tiszte-
legtek az 1848-as forradalom és 
szabadságharc hőseinek emléke 
előtt. Az eseményen részt vett 
Riz Levente polgármester, Du-
nai Mónika országgyűlési kép-
viselő, Horváth Tamás és Fohsz 
Tivadar alpolgármesterek. 

Molnár Anna, a Gregor Jó-
zsef Általános Iskola igazgató-
helyettese ünnepi beszédében 
kiemelte, az 1848-as forradalom 
és szabadságharc szimbólumát, a 
nemzeti színű kokárdát 168 évvel 
ezelőtt finom női kezek varrták 
és tűzték ki a hős férfiak, férjeik, 
apáik, fiútestvéreik mellére. A 
nagyszerű márciusi ifjak mellett 
– akikről mindig méltó módon 
megemlékezünk –, ne felejtkez-
zünk el a háttérben szorgoskodó 
nőkről, akik erőt, bátorítást, gon-
doskodást nyújtottak a férfiak-
nak, sebeket kötöztek, fájdalmat 

enyhítettek, ruhát, zászlót varr-
tak, főztek. A harcok közepette 
nagyon fontos volt a sebesültek 
ellátása, ezért Kossuth Lajos a 
testvérét, Zsuzsannát nevezte ki 
72 tábori kórház főápolónőjévé, 
aki megszervezte a hadiápolást, 
gondoskodott ágyakról, takarók-
ról, kötszerekről.

Rózsahegyi Péter, Rákosliget 
önkormányzati képviselője, a 
polgári kör elnöke köszöne-
tet mondott Melocco Mikós 
szobrászművésznek, amiért a 
rákosligeti közösségnek adomá-
nyozta egykori lakóhelyén, a X. 
utcában készített alkotását, egy 
Petőfi Sándor-szobrot.

Közreműködött Leskó-Dely 
Tercia, a Bartók Zeneiskola 
Népzene tanszakának vezető-
je, Schubert Katalin, az Ascher 
Oszkár színház művésze, vala-
mint Molnár Levente, a Gregor 
József Általános Iskola diákja. 

A megemlékezés befejezése-
ként a szervezetek képviselői és 
a rákosligeti polgárok elhelyez-
ték a megemlékezés virágait az 
emlékműnél. 

Szakács Zsuzsa 

A Rákoscsabai Polgári Kör a 
hagyományokhoz híven, már-
cius 14-én, a Kossuth-szobor-
nál tartotta megemlékezését az 
1848–49-es forradalom és sza-
badságharc 168. évfordulóján. 
Az eseményen részt vett Riz 
Levente polgármester, Dunai 
Mónika országgyűlési képviselő, 
Horváth Tamás és Fohsz Tivadar 
alpolgármesterek. 

A Zrínyi Miklós Általános Is-
kola diákjai versekkel, dalokkal 
elevenítették fel az 1848–49-
es szabadságharc és forradalom 
legfontosabb eseményeit, majd 
átadták a jelenlévőknek Pető-
fi Sándor és a márciusi ifjak 12 
pontba foglalt követeléseit. 

Virág Mihály képviselő ün-
nepi köszöntőjében úgy fogal-
mazott, 1848. március 15. az 
egyik leglelkesítőbb, legfelsza-
badultabb nemzeti ünnepünk. A 
’48-as magyarság határozottan és 
bátran állt ki a nemzet követe-
lései mellett. A császári önkény 
helyett felelős minisztériumot 
és törvény előtti egyenlőséget, 

a pénzügyi függés helyett nem-
zeti bankot, az elnyomás helyett 
szabadságot kívánt. A fiatalok 
felismerték a kor problémáit, 
vállalták a küzdelmet, mert min-
dennél fontosabb volt számukra 
a szabadság, a haza jövője. Az 
1848-as forradalom maga volt 
a csoda volt, hiszen a márciu-
si ifjak és követőik vér nélkül 
szereztek érvényt követeléseik-
nek. Szabadságharcukkal példát 
mutattak a mai kor emberének, 
hiszen mindenkinek van ten-
nivalója a szabadság, az európai 
kultúra és civilizáció, valamint 
az őseink által ránk hagyott ér-
tékek védelme érdekében, fogal-
mazott Virág Mihály képviselő. 

A Kossuth–szobornál az ün-
nepi megemlékezés a Szózat és 
a Székely himnusz közös elének-
lésével, majd koszorúzással ért 
véget. Az ünnepséget követően 
a résztvevők átvonultak a Rá-
koscsabai Közösségi Házba, ahol 
Horváth Tamás alpolgármester 
mondott pohárköszöntőt. 

Szakács Zsuzsa 

Ünnepi megemlékezés 
rákosligeten

Nemzeti ünnepünk hőseire 
emlékeztek rákoscsabán

 1. oldalról
György István kormánymegbí-
zott ünnepi beszédében kiemel-
te, fejet kell hajtanunk elődeink 
előtt, hogy együtt merítsünk 
erőt az ő hazafiságukból. Ma már 
tudjuk, hogy az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc Ma-
gyarország újkori történelmének 
egyik legmeghatározóbb ese-
ménysorozata, nemzeti identi-
tásunk egyik meghatározó alap-
köve, társadalmi reformjaival a 
magyar polgári átalakulás ori-
gója, önvédelmi harcával pedig 
nem csak nemzeti mitológiánk 
kihagyhatatlan fejezte, hanem 
az európai és egyetemes történe-
lem szerves része is egyben. 1848 
az egész magyar nemzet sorsáról, 
Magyarország szuverenitásáról, 
jövőjéről, függetlenségéről, a 
nemzeti önrendelkezésről, a 
nemzeti parlamenthez és nem-
zeti kormányhoz való jogról, a 
magyar nemzet védelmére fel-
esküdött honvédségről, a nem-
zet határainak védelméről, az 
idegen hatalmak elutasításáról, 
a polgári berendezkedés iránti 
igényről, és az ahhoz szükséges 
reformokról szólt. 

Napjaink is tartogatnak kihí-
vásokat, a mi nemzedékünknek 
is van tennivalója. Ma nem 
Bécsből, hanem Brüsszelből 
akarják megmondani nekünk, 
hogy mit tegyünk. Az 1848–49-

es szabadságharc egész Európa fi-
gyelmét a magyarokra irányítot-
ta. Európa Magyarországra figyel 
ma is. Nem mások ellen, hanem 
önmaga hősei előtt főhajtással 
tisztelegve a magasra helyezett 
mércének is megfelelve ma is ki 
kell állni nemzeti érdekeink és 
függetlenségünk mellett, mert 
csak erős nemzet tud stabil és 
erős országot építeni.

Miután a jelenlévők az emlék-
műnél elhelyezték a tisztelet és 
hála virágait, Riz Levente pol-
gármester megkoszorúzta az egy-
kori márciusi ifjú, Bulyovszky 
Gyula Pesti úti szülőházá-
nál lévő emléktáblát, illetve 
Melczer János emléktábláját, 

aki Keresztúr evangélikus lelké-
szeként harcolt a forradalom és 
szabadságharc idején. 

A koszorúzást követően a Vi-
gyázó Sándor Művelődési Ház 
színháztermében Népek tava-
sza címmel – Verdi, Puccini és 
Erkel operarészleteiből, Petőfi 
Sándor és Márai Sándor versei-
ből, valamint Németh László és 
Kautzky Ervin írásaiból – foly-
tatódott az ünnepi megemléke-
zés. Közreműködött Turpinszky 
Gippert Béla operaénekes, 
Ruzicska László előadóművész, a 
Magyar Állami Operaház ének-
kari művészei, Köteles Géza ve-
zényletével. 

Szakács Zsuzsa 

1848 hőseire emlékezett Rákosmente

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 
2016. március 21-én restaurátor segítségével leemeltette a Csaba 
vezér téren található Kossuth-mellszobrot, amely a felújítást köve-
tően korábbi helyétől mintegy 100 méter távolságban, a Rákoscsa-
bai Közösségi Ház előtt kap méltó helyet. 

A Tatár Dezső szobrászművész által készített Kossuth-mellszo-
bor talapzata a trianoni tragédiát megörökítő, 1936-ban felállított 
országzászlós emlékmű, amelynek párja Székelykeresztúron talál-
ható. A történelmi hűség okán Rákosmente Önkormányzata – a 
rákoscsabai városközpont felújításának keretében – idén visszaál-
líttatja eredeti állapotában az országzászlós emlékművet, a Buda-
pest Galériával egyetértésben. 

A munkák a Budapesti Történeti Múzeum Budapest Galéria 
szakmai felügyelete mellett zajlanak, anyagi forrásuk Rákosmente 
Önkormányzatának költségvetése.

Forrás: Rákosmente Önkormányzata

restaurálják a rákoscsabai Kossuth-szobrot

HIRDETÉSFELVÉTEL
tel/fax.: 259-0511

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

hirhozo@t-online.hu
A XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJARÁKOSMENTE



12 132016. március 31.HÍRHOZÓ

Magyar-történelem szakos tanár-
ként egy újpesti általános iskolá-
ban kezdtem el tanítani, majd 
a tantestület engem választott 
meg igazgatónak. Eléggé nyug-
hatatlan ember vagyok, szeretek 
mindig valami újba kezdeni, így 
amikor 23 év pedagógiai mun-
ka elteltével megkerestek, hogy 
vállaljam el Szadán az Általános 
Művelődési Központ (ÁMK) 
vezetését, úgy gondoltam, az 
iskolában már elvégeztem a fel-
adatomat, és igent mondtam a 
felkérésre. Tizenegy intézmény-
nek – óvoda, iskola, saját kony-
ha, művelődési ház, könyvtár, 
pedagógiai szakszolgálat, nevelé-
si tanácsadó, helytörténeti gyűj-
temény, stb. – lettem a vezetője, 
valamint egy kiváló közösségnek 
a tagja, akikkel igen magas szint-
re juttattuk az oktatást. Az állami 
iskolában létrehoztunk egy bib-
liaismereti osztályt, amely példa 
nélküli volt az egész országban. 
Persze ez akkoriban nem min-
denkinek tetszett. Amikor létre-
jött a KLIK, megszűnt az ÁMK. 
Három hónapja voltam munka-
nélküli, amikor megkerestek az 
itteni iskolából. Az elbeszélgetés 
után először egy, majd négy évre 
kaptam megbízást az iskola igaz-
gatására.

– Hogyan fogadta a tantestület a 
váltást?

– Nem volt könnyű a kezdet, 
de úgy gondolom, az Úr sege-
delmével ma már egy remek, 
hiteles, összetartó tantestülettel 
dolgozhatom. A váltáskor persze 
volt olyan pedagógus is, aki ma-
gától elment. Le a kalappal előt-
te, mert ő legalább nyíltan vál-
lalta, hogy ez nem az ő világa. A 
közvélemény szerint a pedagógu-
si pálya egy szolgálat. De sokan 

félreértik, mert úgy tartják, hogy 
a fenntartót, a szülőt és a gyere-
ket kell szolgálni. Az iskolában 
mi pedig úgy gondoljuk, hogy 
az Urat kell szolgálni, és amit ő 
kér tőlünk – ahhoz megkapjuk az 
erőt –, és ezt kell közvetítenünk 
a gyerekek felé. 

– Milyenek voltak az első benyo-
másai?

– A mi iskolánk még valószí-
nűleg nem a kerület legszebb, 
legkorszerűbb intézménye. A 
kiváló képességű gyermekek 
mellett bőven akad részképes-
ség- és magatartászavaros, nem 
teljes családban élő, szociálisan 
hátrányos helyzetű gyermek. 
Nekik még nagyobb szükségük 
van ránk, mindarra, amit az Úr 
kegyelméből nálunk „elsajá-
títhatnak”. Az eredményekért 
hosszú, türelmes, akadályokkal 
bőségesen kikövezett utat kell 
bejárnunk. 

– Milyen nevelési módszerekkel 
tanítanak? 

– A diákokat keresztény és 
nemzeti szellemben neveljük, 
ami egyben fegyelmet, követke-
zetességet és értékrendet jelent. 

Az ünnepeinket a templomban 
tartjuk. Nálunk minden gyer-
mek megkapja az odafigyelést. 
Aránylag alacsonyak az osztály-
létszámok, így szinte mindenki, 
mindenkit név szerint ismer, szá-
mon tart. Van saját fejlesztőpe-
dagógusunk, a beszédhibás tanu-
lók logopédiai foglalkozásokon 
vesznek részt. Minden héten van 
közös áhítat. A csengő helyett 
zsoltárok szólnak. A telefono-
kat le kell adni, a fiúknak nincs 
fülbevaló, nincs hajfestés, nincs 
körömlakk. Minimálisra sikerült 
csökkenteni az igazolatlan hi-
ányzások számát. 

– Említette, hogy több problémás 
gyermek jár az iskolába. 

– A Bibliában is benne van, 
hogy fenyítsd meg a gyermeket 
az ő érdekében. Nálunk nagyon 
szigorú házirend van, nagy több-
ségében be is tudjuk tartani. 
Nem gondolom, hogy itt min-
dent szabad, mindent elnézünk, 
mert szegény gyerekek…, de az 
ajtónk mindig nyitva van. A 
gyerekek tudják, hogy bármi-
kor bejöhetnek, elmondhatják 
a problémáikat. A keresztyén 
erkölcsiséget sértő jelenséggel 
szemben az értelmes szigor min-
den eszközével eljárunk. Ha 
szükséges, büntetünk, de mindig 
meg kell bocsátani, segítő kezet 
nyújtani. Képességeikhez alkal-
mazkodva igyekszünk megtaní-
tani a diákokat mindarra, amit 
bármely állami iskolában meg-
tanulhatnának, de mellette két 
fontos, meghatározó dologra sze-
retnénk nevelni őket, büszkeség-
re és a lehetőség megismerésére. 
Legyenek büszkék arra, hogy ma-
gyarok, ismerjék meg gyökerei-
ket, valódi értékeinket, hogy így 
nevelkedve gazdagítsák tovább 
a nemzetet. Igen fontos, hogy 
ismerjék meg a lehetőségeiket 
is, hogy minden bajuk, bánatuk, 
szenvedésük, fájdalmuk ellené-
re van lehetőség újjászületni, új 
életet kezdeni. 

– Az iskolában csak református 
vallású diákokat fogadnak?

– Szó sincs róla. A mostani 
elsősök között több a katolikus, 
mint a református, de van evan-
gélikus diákunk is. Nekik is lehe-
tővé tesszük saját vallásuk megis-
merését.

– Milyen programok várják az év 
során a diákokat?

– A megszokott és hagyomá-
nyos iskolai és egyházi ünnepek 
és programok mellett családi nap, 
hagyományőrző nap, minden 
évben egész napos kirándulásra 
megyünk. Igaz nem a Balaton 
mellé. Voltunk Recsken, a mun-
katáborban, Várpalotán a Tria-
non múzeumban, Komáromban 
az erődben, most pedig egy hét-
re Zsóry-fürdőre, erdei iskolába 
megyünk, ahol megismerkedhet-
nek tanulóink a matyó népmű-
vészettel, a barlanglakásokkal, 
a kaptárkövekkel erdei iskola 
programokon vehetnek,részt, 
kézműveskedhetnek, lovagol-
hatnak, fürödhetnek, s még 
hosszasan sorolhatnám a lehető-
ségeket. A tantestület vállalta, 
hogy gyakorlatilag egy héten át 
24 órás szolgálatot teljesítenek. 
190-en megyünk, ötvenen ma-
radnak itthon. Számukra tanítás 
lesz. Eddig másfél millió forint 
támogatást sikerült összegyűj-
tenünk. Kollégáim közül hatan 
vállalták, hogy kifizetik egy-egy 
gyermek költségét. Ugyanezt fel-
ajánlottam cégeknek, szülőknek 
is, közülük 15-en jelezték, hogy 
egy-egy gyermek költségét áll-
ják. 

– Mi a véleménye a kormány ok-
tatáspolitikája ellen zajló országos 
pedagógustiltakozásról?

– Én 23 éve vagyok intéz-
ményvezető. Megéltem már 3-4 
oktatásváltást, reformot. Volt 
időszak, amikor megverték a 
tanárokat, vagy az önkormány-
zatok nem tudták fenntartani a 
kis iskolákat és bezárták őket, 
amikor tilos volt a gyereket osz-
tályozni, akkor hol voltak ezek 
a tiltakozók, akkor miért nem 
emelték fel a hangjukat? A tün-
tetésből számomra az derült ki, 
hogy ennek semmi köze a szak-
maisághoz. Sajnálom, hogy a 
gyerekeket használják fel az ok-
tatásügyről vitatkozó felnőttek.

Szakács Zsuzsa 

Egy egyházi iskola mindennapjairól
Interjú Ágotai Ferenccel, a Jókai Mór református iskola igazgatójával

KÖRNYEZETVÉDELEM OKTATás

A Jókai Mór Református Általános Iskolának 2011 óta a Bu-
dapest–Rákoscsabai Református Egyházközség a fenntartója. 
Ágotai Ferenc iskolaigazgatóval beszélgettünk az elmúlt négy 
év nehézségeiről, eredményeiről, az egyházi iskola megvál-
tozott nevelési módszereiről, a várva várt egyhetes erdei is-
koláról és a kormány oktatáspolitikája ellen zajló országos 
pedagógustiltakozásról.
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„Tavasz a zenében” címmel ren-
dezte meg a Bartók Béla Alap-
fokú Művészeti Iskola márci-
us 17-20. között zenei napok 
rendezvénysorozatát. A nyitó 
napon az iskola tanárai és nö-
vendékei adtak koncertet, más-
nap a Szent Pál-templomban 
Bach János-passiója hangzott 
el Kéringer László, Cser Péter, 
Fodor Ildikó, Bojta Zsuzsanna, 
Varga Donát, Mikecz Kornél, 
a Vasas Művészegyüttes Ala-
pítvány, Vass Lajos Kórusa és a 
Concerto Filharmónia Zenekar, 
Pétery Dóra és Gulyás Gabriella 
előadásában. Vezényelt Balogh 
Lázár. Március 19-én Kócziás 

György zongora-négykezeseinek 
bemutató koncertjén felléptek 
az iskola zongora tanszakának 
növendékei, a balett, néptánc és 

dráma tanszak tanulói, valamint 
a Bartók Béla AMI ifjúsági kóru-
sa. Hangversenyt adtak az iskola 
növendékei.

Csak tiszta forrásból… cím-
mel a Bartók Béla AMI Népzene 
Tanszak művésztanárai, diákjai 
március 20-án a Vigyázó Sándor 
Művelődési Házban nagyszabású 
gálakoncerttel tisztelegtek isko-
lájuk névadója, Bartók Béla éle-
te és munkássága előtt.

A kétrészes gálaműsorban fellé-
pett a Kis Vadalmák Citerazene-
kar, a Vadalmák Citerazenekar, 
a Vadalmák Népiének Együttes, 
a Rákoskeresztúri „Adatközlő” 
Asszonyok, a Bartók Béla AMI 
Népi Fúvósai, a Pintyőkék Nép-
táncegyüttes, a Csettegetők Nép-
táncegyüttes, a Málinkók Nép-
táncegyüttes, az Aranymálinkók 
Hagyományőrző Néptáncegyüt-
tes. Közreműködött a Tarsoly Ze-
nekar. Szakács Zs. 

Március 11-én Salamon György 
festőművésznek Zugok címmel 
nyílt meg a kiállítása a Csa-
baházban. A tárlatot Ilosfai Krisz-
tián festőművész nyitotta meg.

Ilosfai szerint Salamon ké-
pei gondjaink és társadalmunk 
problémáinak feszegetésével, 
megismerésével fogadhatók be 
a legjobban. „Ő, jelenünk egyik 
krónikása. Utolsó szél tépte fész-
keinket festi, ahová még elbújt 
valami emberi, vagy valami em-
beri élet maradéka, hordaléka.” 
Minden képével valamit meg-
ment, kiragad egy pillanatot, 
hangulatot, egy érzést, talán 
minket is arra kéztetve, hogy 

emlékezzünk, táplálkozzunk a 
múlt emlékeiből. Alkotásaiban 
felfedezhetőek Nagy István ba-
rázdált arcú szegény emberei, 
Mednyánszky riadt csavargói és 
Gulácsy álmai is. Salamon festé-
szete Nagybányához, az „alföldi 
festőkhöz” is közel áll. 

Szőke Csaba 

Ács József szobrászművész –foto-
gráfus fotókiállítása nyílt márci-
us 5-én a Rákoshegyi Közösségi 
Házban. A tárlatot a művész fia, 
ifj. Ács József költő, irodalmár 
nyitotta meg.

Köszöntőjében elhangzott, ma 
már képek sokasága vesz körül 
bennünket. Látóterünk egyre 
nagyobb hányadát fedik le az 
írott sajtó, az utcai plakátok, az 
egyre növekvő képátlójú és fel-
bontású televíziók, legújabban 
és legfőképpen pedig a min-
denható, mindentudó és min-
denütt jelenlévő számítógépek, 
okostelefonok színpompás felü-
lete. Kérdés, ebben a helyzetben 
miért van szükség egy fotókiállí-
tásra? 

Ács József az ötvenes évek-
ben a Képzőművészeti Főisko-
lán szobrásznak tanult, és hogy 
meg tudja örökíteni munkáit, 
fényképezőgépet, filmet vásá-
rolt, a spájzban megtanulta a 
sötétkamra rejtelmeit, kihívása-
it, a papírképek nagyítását. Ács 
József a technikai megvalósítás 
nehézségeit játékos kihívásnak 
tekintette. Amikor a nehezebb 
fizikai munkától, a kőszobrok 
kifaragásától szívbetegsége miatt 
vissza kellett vonulnia, maradt 
az éremművészetnél és a fényké-
pezésnél. Rendszeresen ő fotózta 

a Soproni Érembiennálé kataló-
gusának a kiállítási anyagot. A 
digitális fényképezés megjele-
nésével kíváncsisága nemhogy 
megszűnt volna, de fokozódott. 
Hetvenéves elmúlt, amikor meg-
ismerkedett a Photoshoppal és a 
képmódosítás, képfeldolgozás új 
perspektíváival. 

A vidám természetű, minden-
ki által szeretett, nagyra tartott 
művész a Hírhozónak elmond-
ta, a mai fényképezőgépek sokat 
tudnak, de nem tudják, hogy ő 
mit tart fontosnak a képi mon-
danivalóban fénnyel, élességgel 
kiemelni, a lényegtelent pedig 
árnyékban tartani. Szüksége van 
a beavatkozások egész sorára a 
felvételtől a képkidolgozásig, 
hogy az elképzelése szerint szü-
lessen meg a kép. Számára ez na-
gyon izgalmas játék, fogalmazott 
Ács József. 

Szakács Zsuzsa 

Bartók Béla Zenei Napok
KULTÚRA

 

rákoskerti 
Művelődési Ház  
(Rákoskert sugárút 66. Tel.: 257-4498)
www.kertiklub.hu

Április 2. 20.00 Tavaszköszöntő bál - Zenél a Kristály duó.
Április 9. 9.00–12.00 Kerti Gardrób – Ruhabörze. Megunt, de jó állapotú ruhák csereberéje.
Április 9. 18.00 Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde avagy Vörös Csongor és Marty Tünde – az 
Ascher Oszkár Színház előadása. Rendezte: Timár Tibor.
Április 17. 10.00 Kerti Kölyökkuckó - A Brémai muzsikusok. A Hahota Gyermek Színház zenés, élő 
szereplős interaktív mesejátéka.
Április 17. 18.00 Karinthy Frigyes: Régen van – az Ascher Oszkár Színház előadása. Rendezte: 
Hegyi Norbert.
Április 23. 16.00 Művészeti szomszédolás Rákoskerten – vendégünk: Cinkota. Terényi István fes-
tőművész és Gazsó Kata amatőr fotográfus közös kiállításának megnyitója. A tárlatot Szelepcsényi 
Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör elnöke nyitja meg. Köszöntőt mond: Szász József, a XVI. kerület 
alpolgármestere. Közreműködik: Szlaukó Györgyné, a Cinkotai Hagyományőrző Dalkör szólis-
tája.
Április 30. 18.00 Kiss Csaba: A dög – az Ascher Oszkár Színház előadása. Rendezte: Hegyi 
Norbert.

Április 2. 10.00 Mesekuckó - Sünis móka. A diafilmezés után közösen 
elkészítjük kedvenc mesehőseinket.
Április 3. 19.00 Jazzpresszó: Vörös Niki Quartet feat. Strausz Eszter.
Április 8. 19.00 A magyar költészet napja tiszteletére „Nők, nők, fér-
fiak” – Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László zenés irodalmi estje. 
Az író és a dalszerző közös estjén előkerül ihlet, barátság, szerelmek és 
szeretők, maradás és menekülés, remény és lemondás. Mindez közös 
dalokban, új novellákban.
Április 10-ig Lichner Barbara festőművész kiállítása a Ballonyi Galérián.
Április 12. 18.00 Filmklub – Te rongyos élet! (1983, Bacsó Péter). 
Szerkeszti és vezeti: Horváth Tibor, a Hírhozó szerkesztőségvezetője. 
A filmeket DVD-ről vetítjük.

Április 13. 17.00 A Podmaniczky Evangélikus Általános Iskola gyer-
mekrajz-kiállításának a megnyitója. A tárlat április 24-ig tekinthető 
meg.
Április 15. 9.00–12.00 Bölcsődekóstolgató. Teljes körű felvilágosítást 
kaphatnak a gyerekek felvételével kapcsolatban. Bővebb információ: 
www.reszk.hu.
Április 16. 18.00 A nagy négyes - A Belvárosi Színház vendégjáté-
ka az örökifjúságról és a művészet hatalmáról iróniával, sok humorral. 
Szereplők: Vári Éva, Molnár Piroska, Szacsvay László, Benedek Miklós. 
Rendezte: Gálffi László.
Április 22. 18.00 (Ny)elvi kérdések – kalandozások a nyelvészet 
világában. Idegenek az éjszakában. A marketingstratégia implemen-

tációja markáns prioritásként artikulálódik. Milyen nyelven van ez? …. 
Előadó: Dr. Horváth Péter Iván nyelvész.

Április 24. 10.00 Családi vasárnap a Föld napja alkalmából. Mosó 
Masa mosodája – a Kabóca Bábszínház előadása. Az előadás után 
természetes anyagokból készítünk tárgyakat.

Április 27. 10.00 Túl az Óperencián – Aprók meséje. Ibotiti, avagy ki 
az erősebb? Mesél: Tatai Veronika.

MÁjus 1. 10.00–22.00 Majális Rákosmentén. Rákosmente Önkor-
mányzata és a Vigyázó Sándor Művelődési Ház szervezésében. Bp., 
XVII. kerület, Ferihegyi út forgalomtól elzárt szakasza (Pesti út és Gyö-
kér utca között.)

Vigyázó Sándor Művelődési Ház és tagintézményei
Pesti út 113., tel.: 256-4626 www.vigyazomh.hu e-mail: szervezes@vigyazomh.hu

csabaház
rákoscsabai Közösségi Ház 
(Péceli út 222. Tel.: 256-9526)
www.csabahaz.hu

Április 9. 9.00–12.00 Baba-mama börze.
Április 10-ig Salamon György festőművész kiállítása.
Április 10. 16.00 A magyar költészet napja tiszteletére: Puszta elragadtatás – zene Pilinszky János ver-
seire Brátán Vera és a Membrán együttes előadásában. Közreműködik: Brátán Vera ének; Fodor Miklós 
fuvola, ének, zeneszerzés; Fodor Péter gitár, Pribay Valéria cselló.
Április 15. 17.00 Merülés - Domokos Berta képzőművész kiállításának a megnyitója. A tárlatot Be-
reczky Loránd, a Magyar Nemzeti Galéria nyugalmazott igazgatója nyitja meg. A kiállítás május 13-ig 
tekinthető meg.
Április 17. 17.00 Kóruskoncert a Rákosmente Mentéséért Alapítvány javára - a Rotunda Alapítvánnyal 
közös szervezésben. Helyszín: Nepomuki Szent János főplébánia-templom (1171 Bp., Péceli út 229.).
Április 23. 15.00–18.00 Zöld Parti - Családi délután a Föld napja alkalmából. 15.00 Ügyes kezek 
„zöld órája”. 16.00 Mimó és Csipek az erdőben - az Europalánta Közhasznú Egyesület bábeladása. A 
környezetkímélő Zöld Bárban egészségtudatos finomságokkal várunk!

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

Április 14. 11.00 Pjotr Csajkovszkij születésének 175.évfordulójára. Anyegin opera keresztmetszet 
orosz nyelven. Anyegin: Káldi Kiss András, Tatjana: Bátori Éva, Gremin: Fried Péter, Olga: Bokor Jutta, 
zongora: Lugosi Anna. Belépő: 1000 forint.
Április 16. 17.00 Pjotr Csajkovszkij születésének 175.évfordulójára. Anyegin opera keresztmetszet 
orosz nyelven. Anyegin: Káldi Kiss András, Tatjana: Bátori Éva, Gremin: Fried Péter, Olga: Bokor Jutta, 
zongora: Lugosi Anna. Belépő: 1500 forint. 
Április 23. 18.00 „Marton Éva az énekesnők Dívája”. A Rákoshegyi Bartók Zeneház vendégül lát-
hatja a világ első számú szoprán énekes nőjét, aki óriási, hatalmas volumenű hangi adottságaival az 
egész világot hódította évtizedeken keresztül. Az anyaszínházhoz a Budapesti Operaházhoz soha nem 
maradt hűtlen, a New Yorki Metropolitenben, a Milánói Scalaban, a Londoni Covent Gardenben is 
magyarnak vallotta magát. Ma kiváló növendékeket bocsát szárnyaikra a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Emeritus professzora. Növendékeinek hangversenyére díszvendégként érkezik. Az egyetemi 
hallgatókat Gyökér Gabriella professzor asszony kíséri zongorán. Fellépnek a művésznő növendékei: 
Horti Lilla, Ferenczy- Havár Vivien, Zuo You, Fahakian Lucine, Zuzana Kohoutova, Erdős Attila, Ódor 
Botond. Belépő: 1500 forint.

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

Április 2. 18.00–22.00 Shadows klub.
Április 3. 10.00 Ligeti CSALAMÁDÉ - Gryllus Vilmos gyermekkoncertje. A koncert után kézműves 
kuckó.
Április 15. 21.00 Rock klub: Blues Rádió Budapest-koncert. Huszák Zsolt basszusgitár; Kapitány 
Sándor ének, gitár; Kapiás Gábor dob; Mándli Endre Vazul szájharmonika, vokál.
Április 17. 9.00 Játsszunk most együtt! Társasjátéknap. Próbálj ki rengeteg társasjátékot játék-
vezetők segítségével! Kicsiknek külön játszószoba, fejlesztő játékokkal. Fő animátor: Szunyoghy 
Zsolt, a Csaba Ház Társasjáték Klubjának vezetője. 10 órától Activity party, amelyre 4 fős 
csapatok jelentkezését várjuk! Játékmester: Borvári László. Partnereink: Rákosligeti Sakk Egylet, 
Okosjáték Játékbolt.
Április 23. és 24. 19.00 Noel C.: Túlvilági randevú - premier! A TeaTheater társulat eladása.
Április 30. 18.00–22.00 Shadows klub.

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

Április 9. 18.00 A magyar költészet napja tiszteletére: „...por és Istenpor vagyunk...” filmvers József Attila köl-
teményeire. Rendezte: Jelenczki István. A vetítést követően közönségtalálkozóra nyílik lehetőség az alkotóval.
Április 22. 18.00 Rákoshegyi Beszélgetések. Zsigár Cecília divattervezőt, díszlet- és jelmeztervezőt kér-
dezi Kántor Judit színművésznő.

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

ElÁgazÁsok – Rákosmente megújított, izgalmas látványelemekkel bővült helytörténeti állandó kiállítása.
Április 2. 18.00 Rákosmenti ősz (Rákosmenti doyenek) kiállítás megnyitója. Tisztelgés kerületünk hetvene-
dik életévüket betöltött művészei előtt. A tárlat április 30-ig tekinthető meg.

Gózon Gyula  
Kamaraszínház 
(XV. utca 23. Tel.: 253 – 5398)
szervezes@gozon.hu, www.gozon.hu

Április 3. 15.00 Hitted volna? – Tolnay Klári bérlet.
Április 5. 14.30 Kispárna mese mesekoncert – Gregor „A” bérlet.
Április 7. 10.00 Csecsemőszínház.
Április 7. 19.00 Liliomfi – Gobbi Hilda „A” bérlet.
Április 11. 19.00 Ki viszi át... költészet napi koncert-színház – regisztrációhoz kötve.
Április 12. 10.00 Kispárna mese mesekoncert – Nebuló bérlet.
Április 12. 14.30 Kispárna mese mesekoncert – Gregor „B” bérlet
Április 14. 14.00 Én, te, ő Kalandok a szófajok birodalmában.
Április 18. 14.00 A szörnyeteg Színházi feljegyzések Bradley, az osztály réme című regény kapcsán.
Április 20. 10.00 A szörnyeteg Színházi feljegyzések Bradley, az osztály réme című regény kapcsán.
Április 20. 18.00 Hitted volna? – Páger Antal bérlet.

KULTURÁLIS AJÁNLÓ

salamon György 
kiállítása a csabaházban

„Ami nekem játék volt”
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Mi lehet a tehetség és egyé-
niség forrása, tápláló tala-
ja? Portrék, pillanatfelvéte-
lek, kérdések és válaszok… 
Rákoshegyi beszélgetések cím-
mel új interjúsorozat indult a 
közösségi házban, hogy az ér-
deklődő helyi közösség minél 
szélesebb körben megismerje 
Rákoshegy méltán közismert 
embereit – egy kicsit másképp, 
egy kicsit közelebbről, de 
mindenképpen „első kézből”. 
Március 11-én Litomiczky Sán-
dorral, a rákoshegyi modelle-
ző klub alapítójával beszél-
getett a Hírhozó munkatársa, 
Szakács Zsuzsa.

Litomiczky Sándor tősgyökeres 
rákoshegyinek vallja magát, itt 
született, itt járt általános isko-
lába, jól ismeri a golyófogó tör-
ténetét, rákoshegyi lányt vett 
feleségül, Pannikát, akivel ma is 
boldogan élnek Lőrinci úti há-
zukban. A repülőgépmodellek-
hez való vonzódása a mai napig 
töretlen. Ma is versenyeken in-
dul, de 2015 őszén úgy döntött, 
40 év után lemond a Rákoshegyi 
Modellező Klub elnöki tiszté-
ről. A modellezés és a természet 
mellett jól ismert az emberek 
iránt érzett önzetlen szeretete is. 
Évek óta aktív résztvevője an-
nak az önkéntes csapatnak, akik 
novembertől márciusig, pén-
tekenként, a közösségi házban 
elkészítik azt a 200 adag meleg 
ételt, amivel Rákosmente Ön-

kormányzata segíti a rászoruló 
embereket.

A repülőmodellek iránti sze-
relme 1949 májusában kezdő-
dött. A Ferihegyi repülőtéren 
rendezték meg a gumimotoros 
repülőmodell Európa-bajnok-
ságot, ahová édesapja elvitte a 
kilencéves kisfiút. Mivel jó kezű, 
ügyes gyerek volt, nem esett ne-
hezére szerszámot fogni, és el-
készíteni az első modellt, amit 
a Csokonai utcában engedett 
útjára. Az akkori repülős újság 
melléklete, az Ifjú Sólyom kö-
zölte a különböző típusú model-
lek rajzait. Ahhoz viszont, hogy 
az újságot meg tudja rendelni, 
előbb meg kellett keresni az árát. 
Egy kocsi fát hordott be a fizet-
ségért. Tizenkét évesen társaival 
versenyt rendeztek a Lőrinci út 
melletti szántóföldön, a fődíj a 
Csokonai utcában lévő Végvári 
cukrászda, Viktor bácsi 24 sze-
letes tortája volt. – A versenyt 
fölényesen megnyertem, emlé-
kezett vissza Sándor.

A rákoshegyi fiú iskolában, 
1952-ben Aradi tanár úr kezde-
ményezésére indult meg a model-
lező szakkör. Négyen készítettek 
egy 3 méter 10 centiméter szárny-
hosszú modellt, ami olyan jól si-
került, hogy egészen Siófokig 
repült. Az általános iskola után a 
kőbányai László Gimnáziumban 
tanult. Akkoriban a természet 
jobban érdekelte a modelleknél 
is. Minden hétvégét a Merzsén 
töltött, ahol (egészen a hetvenes 
évekig) 150-200 méter hosszú és 
120 méter széles víztükör terült 
el. Csónakázott, szemüveglencsé-
ből távcsövet készített, hogy meg 
tudja közelebbről is figyelni az 
igen gazdag madárvilágot. Volt, 
hogy elsötétült az ég, mert 5-600 
darumadár arra vette az útját. 

1957-ben a Merzséről írt éj-
szakánként egy 30 oldalas pá-
lyamunkát, a helyesírási hibák 
miatt, amit éjjel vétett, csak má-
sodik lett. 16 évesen jelentkezett 
a Magyar Madártani Intézetbe, 
ahol hetente egyszer részt vett a 

munkában Érettségi után a csa-
lád anyagi helyzete nem engedte, 
hogy továbbtanuljon, így dol-
gozott segédmunkásként, texti-
les üzletben, a Vegyi Műveknél, 
gépkocsivezetőként, szállításve-
zetőként, majd a rákoshegyi is-
kolából, mint karbantartó ment 
nyugdíjba. 

1975 májusában, a Kép utcai 
Vízi épületben megalapította 36 
fővel a Rákoshegyi Modellező 
Klubot. A gyerekek itt megta-
nultak pontosan, jól számolni, 
rajzolni, ügyesen használták a 
szerszámokat. Tíz év múlva 2 
gyerek felgyújtotta a helyisé-
get, ott égett 25 kész repülő és 
sok-sok alkatrész. Akkor a klub 
átköltözött a Kép utca 4.-be. 
Sok-sok hazai és nemzetközi ver-
senyen indultak, és nyertek, re-
mek közösség jött létre. 

40 év után Litomiczky Sán-
dor lemondott a közgyűlésen a 
Rákoshegyi Modellező Klub el-
nöki tisztéről. Este sírva feküdt 
le, mesélte. Családi házuk pincé-
je és a műhely most is dugig van 
alkatrészekkel régi és újonnan 
tervezett modellekkel. Tavasszal 
Szlovákiában, egy versenyen fog-
ja kipróbálni legújabb modellje-
it. „Amíg mozog kéz-láb, addig 
csinálom. Nem tudok lemonda-
ni róla.” – tárta szét a karját Sán-
dor a beszélgetés végeztével.

Harmath Andor, a Magyar 
Modellező Szövetség főtit-
kára emlékplakettet adott át 
Litomiczky Sándornak a repü-
lőmodellezés érdekében végzett 
munkája elismeréséül. 

 Horváth Tibor 

Hagyományosan minden év-
ben márciusban rendezik meg a 
Csekovszky Művészeti Napokat 
Rákosligeten. Idén a „A jövő 
nemzedéke” mottó köré épült a 
tematika, és a névadó munkássá-
gát megidéző hagyományos tárlat 
megnyitása mellett, közép- és fel-
sőfokú művészeti tanulmányai-
kat végző diákok munkáiból szer-
veztek képző- és iparművészeti 
kiállítást, pályázati versenyt. 

A rendezvénysorozat Cse-
kovszky Árpád 85. születésnapja 
alkalmából archív dokumentu-
mokból nyílt kamarakiállítással 
vette kezdetét. A tárlat megnyi-
tóján Händel: Passacaglia című 
művét Schunk Franciska adta 
elő.

A résztvevőket Csekovszky 
Árpádné Edit, a művész özve-
gye, a kiállítóház háziasszonya 
köszöntötte. Hárfán játszott 
Szöllősy Vágó Panna.

A Rákosligetért díjas Dombó-
vári Csaba, a Csekovszky Árpád 
Közalapítvány tagja, köszöntő-
jében méltatta a keramikust és 
munkásságát. Az idei művészeti 
napok pódiumműsorainak ösz-
szeállításánál a szervezők arra tö-
rekedtek, hogy minél több fiatal 
tehetség megmutatkozhasson. 
Az est folyamán Lakatos Jó-

zsef Péter faszobrász-restaurátor 
művész versösszeállítását fiatal, 
versenygyőztes muzsikus növen-
dékek zenei produkciói tették 
teljessé. Petruska Emmától, a 
gordonkaverseny első helyezett-
jétől Paganini Mózes Fantázia 
című darabja hangzott el.

Március 17-én „A jövő nemze-
déke” tárlaton a felső- és közép-

fokú, képző- és iparművészeti di-
ákok szilikátmunkái, valamint a 
„Kristály ” című pályázat alkotá-
sai voltak láthatók. A kiállítást 
F. Orosz Sára DLA keramikus-
művész nyitotta meg.

A pódiumon volt látható a 
Trio Energico együttes, valamint 
Szalóky Tamás és Székely Ákos 
(harsona), a Weiner Leó Zene-
iskola és Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola növendékei, zongorán 
kísért Zentai Katalin; Devich 
Benedek (nagybőgő), Fröschl 
Éva (kürt), Bodó Tímea (népi 
ének), a Bartók Béla Zeneművé-
szeti Szakközépiskola és Gimná-
zium növendékei.

Március 19-én ünnepélyes díj-
átadással és gálaműsorral foly-
tatódott a rendezvénysorozat. 
Köszöntőt mondott Rózsahegyi 
Péter, Rákosliget önkormányza-
ti képviselője, valamint szakmai 
értékelést adott Albrecht Júlia 
képzőművész, pedagógus. A díja-
kat Fohsz Tivadar alpolgármes-
ter adta át.  Szőke Csaba 

Rákoshegyi beszélgetésekCsekovszky Művészeti Napok
KULTÚRA KULTÚRA

KEMENCE ÉS KÁLYHAÉPíTőK BOLTJA,
CSERÉPKÁLYHÁK SZERVIZE

GRILLEZÉSHEZ ÉS PIKNIKHEZ IS MINDENT INNEN!

Klubtagoknak és törzsvásárlóknak kedvezmények!

www.kemencebolt.hu,
1173 Bp., Pesti út 237. Homc. a/21

Nyitva: K–P 9–17, Sz 9–13 Tel: +361/951 8748 Házhoz szállítást vállalunk!

Tűzifa – kandallófa:
Rönkben, kuglizva, hasítva, kalodázva is.
Füstöléshez zsákolt akác fűrészpor, zsákos aprított fa.
Száraz kalodafa a készlet erejéig.
zSákoS gyújTóS akácfából.

legnagyobb faTelep
legnagyobb válaSzTék

a 31-es út 29-es szelvényében Maglód és Mende között
Mobil: 06-20-330-8426

www.olahfatelepmaglod.hu

Lichner Barbara festőművésznek 
Színszerkezetek címmel nyílt 
kiállítása március 10-én a Vi-
gyázó Sándor Művelődési Ház 
Ballonyi Galériában. A tárlatot 
Lisányi Endre képzőművész, esz-
téta nyitotta meg.

A fiatal festőművész nem egy 
homogén kiállítási anyagot ál-
lított össze, bátran elénk tárta 
festészeti kísérleteit, amelyek a 
Maros mozi műtermében készül-

tek. Igen hiteles és változatos 
áttekintést kapunk egy intenzí-
ven formáló festői látásmódról, 
amely nem csak meghatározza, 
de egyben tartja Barbara művé-
szetét. Munkája során önmagá-
ban felmerülő képeket jelenít 
meg a festővásznon. Nem akar 
üzeneteket közvetíteni, képeit a 
szín és a szerkezet fogalmak ösz-
szevonásával lehetne legtömö-
rebben és legtalálóbban jelle-

mezni, fogalmazott az esztéta. A 
festmények hamar meggyőzik a 
látogatót, hogy Lichner Barbarát 
hamarosan a színek szakértője-
ként tartják majd számon, hisz 
nem csak abszolút hallás léte-
zik, a szín látásnak is meg van a 
maga felsőfoka. A festőművész 
színtehetségének egyik igazolása 
a Színviszonyok című alkotás, 
amely 2013-ban különdíjat ka-
pott az Országos Művészeti Diák-

köri Konferencián. Lisányi Endre 
kifejtette, azért tartja különösen 
szerethetőnek Lichner Barbara 
munkáit, mert a modern festészet 
lényegére vonatkozó kérdéseket 
tesz fel, amelyekre megoldásokat, 
válaszokat keres. Az elemző töp-
rengés megfontolt óvatossága, 
valamint a veleszületett, köny-
nyed, festői virtuozitás lendülete 
egyszerre, egymásba keveredve 
jelennek meg festményein és ez 
különös, egyéni bájt kölcsönöz 
alkotásainak. Szakács Zs.

Színszerkezetek Lichner Barbarától

Richard Baer: 
HITTED VOLNA?
Herman és Christine barátok, több mint harminc éve. Amíg házastársaik éltek, 
állandóan összejártak négyesben. Mára mindketten egyedül maradtak, mégis alig 
találkoznak. Christine megunta a magányt, és végre úgy döntött, elköltözik a városból, 
új életet kezd. Összecsomagolt, költöztetőket hívott, és már minden készen áll az új élet 
kezdésére, amikor betoppan a kissé morcos jó barát. Richard Baer darabja rengeteg 
humorral és szeretettel mutatja be, hogy csodák márpedig történhetnek. Bármikor.
Azaz 2016. április 3-án és 20-án a Gózon Gyula Kamaraszínházban
Jegyár: 1-7. sor 4500 Ft., 8-12. sor 4200 Ft., 14-17.sor 3900 Ft.  
Játékidő: 110 perc  szünet nélkül !!!

TAVASZ A GÓZONBAN
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BUDAPEST FőVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK RÁKOSMENTI ERőFORRÁS BIZOTTSÁGA 10.000.000,- 
FT ÖSSZEGű PÁLYÁZATOT HIRDET A BUDAPEST XVII. KERÜLETÉBEN MűKÖDő SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRA.

A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Budapest Főváros XVII. kerületében működő sportegyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben sporttevékenységet foly-
tatnak.
Pályázhatnak: A sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint sporttevékenység folytatására alapított, nyilvántartásba vett és működő sportegyesületek. 

A pályázati támogatás további feltételei:
Támogatásra az a sportegyesület pályázhat, amely a 2015. évben nem pályázott, vagy határidőre elszámolt a 2015. évben a Rákosmenti Erőforrás Bizottság által kiírt pályá-
zat keretében nyert támogatásról.
A pályázónak csatolnia kell 
-  az önálló jogi személyiségét és a működését igazoló, a Fővárosi Törvényszék által kiállított, a pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi kivonatot a civil 
szervezetek nyilvántartásából (Figyelem! Nem a bejegyző végzést!), továbbá
-  a számlakezelő bankja által kiállított, 30 napnál nem régebbi, a bankszámla számát tartalmazó irat másolatát.

Az elnyert támogatás felhasználási időszaka:
a 2016. január 1. és 2016. november 18. közötti időszak.

Érvénytelen formai hiba miatt a pályázat, ha
-  a pályázó a kérdőívet nem tölti ki,
-  a pályázó a pályázatot késve vagy hiányosan, illetve a kötelező mellékletek és igazolások csatolása nélkül nyújtja be,
-  a pályázó nem felel meg a pályázói körrel szemben támasztott pályázati követelményeknek. 

Pályázni lehet
- programfinanszírozásra,
- fejlesztési költségekre,
- működési költségekre.

Nem lehet pályázni
-  külföldi pénzköltésre, 
-  gépjárművel kapcsolatos költségekre,
-  személyi célú kifizetésekre (pl: munkabérre, járulékokra), kivéve ez alól a játékvezető és a versenybíró, illetve az igénybevett egészségügyi szolgáltatás díját,
-  telefonköltségre.  

A pályázatok elbírálásakor a Rákosmenti Erőforrás Bizottság fokozottan veszi figyelembe a sportegyesület
- sportolóinak sikerességét,
- tömegsport-tevékenységét és annak eredményességét,
- utánpótlás-nevelésben betöltött szerepét,
- jelentősebb sporteseményeken, versenyeken való részvételét, ilyenek megrendezését,
- eredményes nemzetközi szereplését,
- az iskolai (diák)sport és rehabilitációs sport támogatásában és szervezésében betöltött szerepét,
- a működéshez és fejlesztéshez szükséges saját erőforrásai felhasználásának mértékét.

Az elnyert pályázati összeg nem fordítható lejárt köztartozások teljesítésére.
A pályázatot kizárólag a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlappal és kérdőívvel lehet benyújtani, amelyet a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál (1173 Budapest, Pesti út 163.) lehet beszerezni, valamint letölthető a www.rakosmente.hu honlapról.
A hiányzó adatok pótlására utólag nincs lehetőség!

A pályázatokat „Sportegyesületek támogatása” megjelöléssel 2016. május 20. napjáig zárt borítékban, postai bélyegzővel ellátva, postai úton a Budapest Főváros 
XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi Csoportjához (1173 Budapest, Pesti út 165.) vagy személyesen 2016. május 20. napján 12 óráig a 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjához kell eljuttatni. 
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Közrendvédelmi Csoportjának sportügyekért felelős ügyintézője, 
Tóth Csaba Csongor ad felvilágosítást a 253-3495 telefonszámon. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. június 30. napja.

A pályázatokat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága bírálja el, és a nyerteseket értesíti.
A sportegyesületek 2015. évi támogatására kiírt pályázat keretében nyert támogatási összegekkel kapcsolatos pénzügyi elszámolást és a felhasználásról szóló szakmai beszá-
molót 2016. november 18-án 12 óráig a Rákosmenti Erőforrás Bizottsághoz kell benyújtani.
Az elszámolásokat a Rákosmenti Erőforrás Bizottság a pénzügyi ellenőrzést követően tárgyalja meg. A szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást az egyesület nevére szóló, 
a pályázati cél megvalósítását igazoló számlák másolataival, a kifizetések igazolásával és az e célra rendszeresített formanyomtatvány (honlapról szintén letölthető) kitöltésével 
személyesen lehet benyújtani a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatalnak sportügyekért felelős ügyintézőjéhez (1173 Budapest, Pesti út 165.).
Az a pályázó, amelyik a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást nem a megadott határidőben és módon teljesítette, az a 2017. évben nem részesülhet pályázati támo-
gatásban.

       Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
                 Rákosmenti Erőforrás Bizottsága

PÁLYÁZATI FELHíVÁS
„GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁBOROK TÁMOGATÁSA”

A pályázat célja: 5–18 éves gyermekek, valamint önálló keresettel nem rendelkező 18–25 éves fiatalok nyári táboroztatásának támogatása hazánkban.
A rendelkezésre álló összeg: 3.000.000 Ft. Pályázni olyan saját erőből szervezett – legalább 6 napos (5 éj) – tábor programjával lehet, amelynek megvalósítása a résztve-
vők aktív cselekvő tevékenységére épít, növeli a résztvevők ismereteit, fejleszti gyakorlati érzéküket és a közösségben végzett munka iránti készségüket.
A támogatás szállás, utazás és a programok költségeinek csökkentésére, valamint étkeztetésre, továbbá a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek által befizetett önrész 
csökkentésére fordítható. Az elbírálás fő szempontja a táborok programjának tartalmassága.
A pályázaton nem támogathatók a napközi otthonos táborok, a külföldre szervezett táborok, cserekapcsolatok, osztály- és tanulmányi kirándulások.
A pályázaton résztvevők köre:
- XVII. kerületi nevelési-oktatási intézmények;
- a kerületben működő más intézmények, társadalmi és egyházi szervezetek (csak a kerületben lakó gyermekek, fiatalok táboroztatása tekintetében).
A pályázatot kizárólag a hiánytalanul kitöltött „Pályázati űrlap”-on lehet benyújtani, amelyet a Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportján 
(1173 Budapest, Pesti út 165.) lehet beszerezni, valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.rakosmente.hu). A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek 
esetén csatolni kell a szülő (törvényes képviselő) arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a család szociális helyzetének Önkormányzat felé történő közléséhez hozzájárul.
A hiányzó adatok pótlására utólag nincs lehetőség!
A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyekben a pályázó szervezet nyilatkozatban vállalja, hogy a támogatás összegét a szociálisan hátrányos helyze-
tű gyerekek után befizetendő önrész csökkentésére fordítja.
Jelen pályázat keretében hátrányos helyzetűnek kell tekinteni azt a gyermeket, akire nézve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottak meg, és a pályázathoz az erről 
szóló határozat fénymásolatát csatolták.
A pályázatokat a Rákosmenti Erőforrás Bizottság bírálja el. A nyerteseket a bizottság levélben értesíti.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amelyik a 2015. évben a Rákosmenti Erőforrás Bizottság által ugyanezen tárgyban kiírt pályázat keretében nyert támogatással a 
megadott határidőben nem számolt el.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Művelődési Csoportjának ügyintézője, Lendér Erika ad felvilágosítást a 253-3375-ös telefonszámon 
vagy személyesen a 1173 Budapest, Pesti út 165. szám alatt.
A pályázatokat „Gyermek- és ifjúsági táboroztatási pályázat” megjelöléssel postai úton legkésőbb 2016. április 30-ai postai bélyegzővel ellátva a Rákosmenti Polgár-
mesteri Hivatal, Polgármesteri Iroda, Oktatási és Művelődési Csoportja részére címezve (1173 Budapest, Pesti út 165.), vagy személyesen legkésőbb 2016. április 29-én 
12 óráig a Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjára (1173 Budapest, Pesti út 165.) kell eljuttatni.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15.
Az összeg felhasználásáról 2016. október 31-ig a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáján kell elszámolni. Az a pályázó, amelyik az elszámolást nem a megadott határidő-
ben és módon nyújtja be, a 2017. évben nem részesülhet pályázati támogatásban, és a 2016-ban felvett pályázati támogatást köteles egy összegben visszafizetni. 

       Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának
                 Rákosmenti Erőforrás Bizottsága

PÁLYÁZATI FELHíVÁS

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete javaslatokat vár 2016. április 15-ig a „Rákosmente sportjáért kimagasló tevékenysé-
gért” díj adományozására.
Rákosmente Önkormányzata a díj adományozásával kifejezi elismerését azon személyek vagy szervezetek iránt, akik a sport terén nyújtott kiemelkedő tevékenységükkel 
Rákosmente hírnevét öregbítik. 
A díj azoknak a személyeknek vagy szervezeteknek adományozható, akik Budapest XVII. kerületében laknak vagy bejegyzett székhellyel rendelkeznek, illetve tevékenykednek 
és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a versenysport, az ifjúsági és diáksport és annak szervezése, a kerületi testnevelési és sportmozgalom terén.
A díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor 2016. október 23. napján. 

Az elismerésben részesülő személy emlékplakettet, díszoklevelet kap. 
Díjazott személyekre vagy szervezetekre javaslatot tehetnek a XVII. kerület lakosai és a kerületi sportegyesületek vezetői.
A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjára személyesen lehet leadni, vagy levélben a Közrendvédelmi Csoport részére postai úton lehet eljuttatni a 
1173 Budapest, Pesti út 165. levelezési címre.
A javaslaton kérjük feltüntetni a „Rákosmente sportjáért végzett kimagasló tevékenységért” díj.

A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy/szervezet nevét, születési idejét/alapításának évét, lakcímét/székhelyét, telefonszámát, illetve képviselőjének telefonszámát, 
valamint a javaslat indokolását legalább 10, legfeljebb 20 gépelt sorban. Amennyiben a javasolt személy elhunyt, úgy a javaslat jelölje meg (elérhetőségeivel együtt) azt az élő 
hozzátartozót, akivel díjazás esetén a kapcsolat felvehető.

FELHíVÁS

FELHíVÁS FELHíVÁS

XVII. KERüLETBEN 
MŰHELLYEL, GÉPEKKEL 

RENDELKEZŐ 
VARRÓNŐT KERESEK, 

BEDOLGOZÁS CÉLJÁBÓL.
Tel.: 06-30-522-1238

OTTHONi 
PÉNZKERESET!

Reklámtárgyak összeállítása stb.
érd: 06-90-60-36-07

(www.audiopress.iwk.hu 
635 Ft/min, 06-20-910-4517)
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Március 13-án, 10. alkalommal 
rendezte meg az RTK-Vasló a 
Zavadszky Gábor utánpótlás 
emléktornát öt korosztály rész-
vételével az Újlak utcai általá-
nos iskola tornatermében. B. 
Nagy Attila, a sportesemény 
rendezője a Hírhozónak el-
mondta, ezzel a labdarúgó torná-
val szeretnének minden évben 
méltó módon megemlékezni 
utánpótlásbázisuk névadójáról, 
Zavadszky Gáborról, a tragikus 
hirtelenséggel elhunyt váloga-
tott középpályás labdarúgóról. 
Az emlékezés mellett még igen 
fontos a labdarúgás népszerű-
sítése, a megfelelő utánpótlás-
képzés, amihez szükséges, hogy 
a fiatalok minél több, magas 
színvonalú mérkőzésen vegye-
nek részt. Ehhez szeretnénk mi 
ezzel a tornával is hozzájárulni, 
nyilatkozta B. Nagy Attila.

Az egyes korosztályokban a 
következő eredmények szület-

tek: U8-as korosztály: 1. Kő-
bányáért SE, 2. Grund FC, 3. 
Ikarus SE, 4. RTK. Gólkirály: 
Micky Zsombor (Grund); leg-
jobb kapus: Kenyeres Péter 
(Ikarus); legjobb játékos: Vörös 
Domos (Grund). U9 korosztály: 

1. FTC, 2. Ikarus SE, 3. Grund, 
4. RTK, 5. Mészöly Focisuli. 
Gólkirály: Miskolczi Domon-
kos (FTC); legjobb kapus: Kar-
sai Barnabás (RTK); legjobb 
játékos: Boga Bálint (Ikarus 
SE). U11: 1. Ikarus SE, 2. Kő-

bányáért SE, 3. Grund FC, 4. 
RTK, 5. Mészöly Focisuli. Gól-
király: Loch Barnabás (Ikarus); 
legjobb kapus: Abaházi Rómeo 
(RTK); legjobb játékos: Báder 
Raul (Kőbányáért SE). U12: 1. 
Grund, 2. Ikarus SE, 3. RTK 
I., 4. RTK II. Gólkirály: Nádor 
Milán (Grund); legjobb kapus: 
Mészáros Gergő (RTK); legjobb 
játékos: Zsemlyén Dávid (Ikarus 
SE). U13: 1. FTC, Ikarus SE, 
3. Grund, 4. RTK. Gólkirály: 
Hetyes Szilveszter (Ikarus SE); 
legjobb kapus: Reich Marcell 
(RTK); legjobb játékos: Nádor 
Milán (Grund) 

 Szakács Zsuzsa 

A Magyar Darts Szövetség or-
szágos bajnokságának soron 
következő fordulóját rendez-
ték március 19-20-án a Diadal 
Úti Általános Iskola torna-
csarnokában. A kétnapos ese-
mény szombati versenynapján 
172 férfi és 23 női versenyző 
mérte össze tudását. Vasárnap 
65 gyermek, serdülő és ifjúsá-
gi korú dartsos indult a Steel 
utánpótlás nemzeti bajnokság 
mezőnyében. A versenyzők az 
ország minden szegletéből ér-
keztek a kétnapos bajnokság-
ra. A nemrégiben megalakult 
RKSK Darts Szakosztály színei-
ben 6 fő, 2 gyermek és 4 serdülő 
korú versenyző indult az ifjúsági 
országos bajnokságon.

Ziegenhám Medárd szövetsé-
gi edzőt, a televíziós sportcsa-
torna szakkommentátorát arról 
kérdeztem, minek köszönheti a 
darts, hogy egyre népszerűbb és 
már nem csak a kocsmákban.

– A darts a mai napig sokak 
fejében, mint tipikus kocsmai 
játék él. Én viszont azt mon-
dom, a darts kinőtte a kocsmát, 
még ha a londoni Alexandra 
Palace-ban megtartott PDC vi-
lágbajnokságon több ezren szur-

kolnak a sörpadok mellől. A 
játékosok ugyanakkor egy csepp 
alkoholt sem ihatnak. A tele-
víziós közvetítéseknek köszön-
hetően folyamatosan nő a darts 
népszerűsége hazánkban is. Az 
utánpótlás létszáma is napról 

napra emelkedik. A gyerekek 
ma már úgy jönnek le az első 
edzésekre, hogy ismerik a sza-
bályokat, sorolják a legnagyobb 
sztárok, Taylor, Van Gerwen, 
Anderson nevét. A világverse-
nyeken csak úgy repkednek a 
180-ak, a magyar felnőtt ver-
senyekre ez még nem jellemző. 
De a fiatalok között sok tehet-
ség van, ők akár 5-6 év múlva 
már felvehetik a versenyt a vi-
lág legjobbjaival. Czipó Vivi-
en és Neumajer Kitti párosban 
ifjúsági Európa-bajnokságot 
nyertek, a világbajnokságon 
pedig bronzérmesek lettek ti-
zennégy évesen. Ezek a lányok 
naponta három-négy órát, de a 
versenyek előtt akár nyolc órát 
is edzenek. Sokkal keményebb 
sport ez, mint ahogyan némely 
emberek fejében él, mondta a 
darst-akadémia vezetője a hét-
végi versenyen. 

 Szakács Zsuzsa 

X. Zavadszky Gábor emléktorna Országos dartsbajnokság a Diadalban 

Új sportág mutatkozik be 
Rákosmentén, amely gyakor-
lására a gyerekeknek, felnőt-
teknek, sőt akár gyereknek-
szülőnek-nagyinak együtt is 
lehetőséget nyújt a MAKKA 
Szabadidősport Egyesület. A 
MediBallt szilikon felületű ütő-
vel és gumilabdával játsszák 
egyénileg, párban és csoportban 
egyaránt. Körkörös mozdulattal 
kell elkapni és az ív megtartása 
mellett visszalendíteni a labdát. 
Választhatunk az előre koreog-
rafált „kötött” formagyakorla-
tok és kreatív, „szabad” gyakor-
latok között.

A gyakorlás során – érintve 
az emberi működés minden te-
rületét – fizikális, mentális és 
érzelmi szinkront hozunk lét-
re. Az ember kevesebb energia 
felhasználásával dolgozik, ám 
ezzel együtt eredményessége 
nagyságrendekkel javul. Az 
egyéni képességek folyamatos 
fejlődésének köszönhetően a 
motiváció sokáig fennmarad. A 

MediBall tökéletes önálló ver-
senysportként, ugyanakkor más 
sportágak gyakorlói számára az 
eredményes felkészülés optimá-
lis kiegészítője lehet.

Április 18-án és 25-én 18 órá-
tól ingyenes bemutató edzésre 
várjuk az érdeklődőket. Hely-
szín: Podmaniczky–Vigyázó-
kastély, XVII. Pesti t 115.

További információ: www.
makka.sport.hu, 06/70-639-
4107.

  (X)

MediBall Rákosmentén

SPORT SPORT
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Beküldendõ a fõsorok megfejtése. Megfejtéseiket nyílt postai levelezõlapon 
várjuk szerkesztõségünk címére: 1173 Pesti út 166. Beküldési határidõ: áp-
rilis 15. A helyes megfejtést beküldõk között három darab 1000 forintos 
könyvutalványt sorsolunk ki, amelyeket a Kolibri Könyvesboltban (1173 
Kasza u. 5.) vásárolhatnak le. A nyertesek nevét következõ lapszámunk-

ban közöljük, nyereményüket telefonon (telefonszám: 257-9589) történõ 
egyeztetés után szerkesztõségünkben vehetik át. Elõzõ számunk rejtvényé-
nek helyes megfejtése: Sába királynője, Réz Bálint. Nyertes olvasóink:  Szir-
tes Józsefné 1173 Borsó utca, Inszám Lajos 1173 Egészségház utca, Szalay 
Lászlóné 1171 Lemberg utca. A nyerteseknek gratulálunk!

Főszerkesztő: Varga Orsolya • Művészeti vezető: Csukán Sándor • Szerkesztőségvezető: Horváth Tibor • Munkatársak: Szakács Zsuzsa, Szőke Csaba 
Kiadja a lapalapító tulajdonos Budapest Főváros XVII. Kerület Önkormányzata megbízásából a Patriot Bt. • Felelős kiadó a kiadó vezetője 

Szerkesztőség: 1173 Budapest, Pesti út 166. • Telefon/Fax: 257-9589, 06-20-548-1113 • E-mail: hirhozo@gmail.com
Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft. Lajosmizse • Felelõs vezetõ: Köves Béla ügyvezető • www.kozlonynyomda.hu 

Terjeszti a Feibra Kft. • Megjelenik 36 000 példányban. 
KÖVETKEZõ SZÁMuNK ÁPRILIS 21-ÉN JELENIK MEG.

A XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJARÁKOSMENTE

Kolibri könyvesbolt  Liget könyvesbolt
1173 Bp. Kasza utca 5.  1172 Bp. Ferihegyi út 30.
Tel: 06-1-256-4670   Tel: 06-1-253-0000
E-mail: vendlbt@kolibrikonyv.hu  E-mail: ligetkonyv@gmail.com

INTERTICKET JEGYIRODA
PAPíR, íRÓSZER, IRODASZER ÉRTÉKESíTÉS

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-18 óráig, szombaton 9-13 óráig

www.kolibrikonyv.hu

TEMETKEZÉSI IRODA
MEGNYITOTTuNK A XVII. Ferihegyi út. 66 szám alatt (udvarban)!
Teljes körű ügyintézés, lakásos elhunytak 1 órán belüli szállítása!

Kérésére temetésfelvétele a hozzátartozó otthonában.
Érdeklődni: Spitzer Zsófia tel.:06-20-919-9094 iroda 06-1-253-1128

Éjjel – nappal hívható ügyelet: 06-20- 404-2172

SZABADIDŐ – HIRDETÉS

MOSOLYA SZABÁLYOS, JÓKEDVE RAGÁLYOS!
Fogszabályozás  4-től 44 éves korig.
Részletfizetés Fogászat 1172 Bp. Piski u. 17.	

	 www. fitdent.hu     Tel.: 257-80-69
  21 éve   Rákosmentén

FitDent

ÁLLÁS
Újra nyíló építőanyag telephelyünk felvételt 
hirdet értékesítő munkakörbe. Önéletrajzát ké-
rem a witzing.erika@wtuzep.hu címre küldje.

EGYÉB
HasznÁlt szErszÁMokat vEszEk, pl: sa-
tuk, esztergályos mérőműszereket, mindenféle 
használt szerszámot. Tel: 06-70-313-1205

BorostyÁn-korall ékszErEk fElvÁsÁr-
lÁsa! 30.000ft--300.000ft/db áron. Arany 
8500 Ft-tól Ezüst 350 Ft-tól. Mindenféle régisé-
get, dísztárgyakat, órákat, porcelánt. Retró tár-
gyakat is. Katonai eszközöket, kitüntetéseket, 
képeslapokat. Teljes hagyatékot. Készpénzért! 
Díjtalan kiszállás, értékbecslés! V. ker. Szent 
István krt. 25. H-P 10-16 Tel: 06-70-608-6082

Építőipari gÉpek (betonkeverő, téglavágó 
stb.) és eszközök eladók. Tel: 06-20-971-
7375

papírpénz fElvÁsÁrlÁs! Forgalomból kivon-
takat! Német márka, osztrák schilling, holland 
gulden, francia frank, belga frank, portugál 
escudo {PTE}, spanyol peseta, svájci frank {77-
től}. Forint, pengő és érmék is! Stb. Díjtalan 
kiszállás! V. ker. Szent István krt. 25. H-P 10-
16 Tel: 06-70-608-6082

SZOLGÁLTATÁS
DugulÁsElHÁrítÁs, falBontÁs nélkÜli 
SZakSZerŰ gÉpi tiSZtítÁS. FÁBiÁN iStVÁN 
tEl: 06-20-317-0843

aBlakjavítÁs! WWW.ajtoaBlakDoktor.
Hu 22 éve vállalom kedvező árakon abla-
kok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, 
festését, hőszigetelő üvegezését, szigetelését 
garanciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH 
ÁKOS Tel: 06-70-550-0269

szÁMítógépEk javítÁsa HElyszínEn, hét-
végén is. Vírusirtás, telepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes kiszállás! Demeter Atti-
la Tel: 256-8680, 06-30-970-4870

fakivÁgÁst, veszélyes ágak levágását 
(alpintechnikával is), bozótirtást telekrendezés-
sel, sövénynyírást elszállítással vállalok. Tel: 
258-7266, 06-20-981-6225

fogsorok készítésE, javítÁsa, szükség ese-
tén háznál is. Tel: 06-30-314-22-26

HŰtőgÉp, VillaNyBojler, villanytűzhely, mo-
sogatógép, mosógép, mikro, porszívó egyéb 
kisgépek javítása garanciával. Klímaszerelés. 
Bayer Ottó Tel: 06-30-949-8850

fEstés, MÁzolÁs, tapétÁzÁs, PVC-lerakás 
bútormozgatással, garanciával és 15% ked-
vezménnyel! Tisztaság, pontosság, antialko-
holista szakember! Díjtalan felmérés! Hívjon 
bizalommal! Tel: 256-4425, 06-20-9947-726

kőmŰVeS muNkÁk, festés, burkolás, térköve-
zés, lakásfelújítás. Hívjon bizalommal! 06-70-
353-4846

CsalÁDoknÁl vagy saját otthonomban vasa-
lást vállalok. Tel: 06-30-699-3941

lakatosMEstEr! Zárnyitás, csere. Rácsok, 
kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb 
lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-1211

kőmŰVeS VÁllal tetőszerkezet-javítási mun-
kálatokat is, kéményépítést, külső-belső átala-
kításokat, kerítésépítést, betonjárda készítést 
és kisebb javításokat is. Tel: 258-7266, 06-
20-981-6225

lakÁsfElÚjítÁs, gEnErÁlkivitElEzés, pad-
lócsiszolás, kőműves munkák, festés, parket-
tázás. Web: www.everhome.hu Tel: 06-30-
298-4353 

MinDEn Munka Egy kézBEn! Lakásépítés, 
felújítás! Ács, kőműves, burkolás, festés, víz, 
fűtés, villanyszerelés, kertépítések A-Z-ig. Tel: 
06-30-479-2776

lakÁsfElÚjítÁs! Kőműves, burkoló, 
festő, ács, tetőfedő munkák! Víz-, fűtés-, 
villanyszerelés, nyílászárók cseréje. 
Tetőtér-beépítés. 
Homlokzati hőszigetelés, hőhidak meg-
szüntetése. TERVEZÉS! ÉPÜLETENERGETI-
KAI TANÚSíTVÁNY! Bővebb info: www.
architektimmo.hu 
Tel: 06-20-915-4433

DugulÁsElHÁrítÁs, víz-, központifűtés-szere-
lés. Ázások és csőtörések megszüntetése. WC-
k, tartályok, csapok, cseréje. Tel.: 402-4330, 
06-20-491-5089.

OKTATÁS
angol-, MatEMatika-, inforMatikataní-
tÁs, fordítás, korrepetálás, (érettségi-/nyelv-/
pótvizsga-) felkészítés szinte minden szinten, 
középiskolai tanár-szakfordító-lektortól nap-
hosszat, mindenkinek. T:06-20-463-4728

angol, néMEt, spanyol magánórák cégek-
nek is! Általános és üzleti nyelv minden szin-
ten. Tel: 06-20-572-3134

angol, franCia, orosz nyelvből tanítás 
általános és szakmai (külkereskedelmi, gaz-
dasági, idegenforgalmi) nyelvből kezdőtől a 
felsőfokig minden korosztály számára. Tel: 
06-30-593-8004

néMEt nyelvet tanítok többéves tapasztalattal, 
nyelvtanári diplomával. Tel: 06-30-734-1186

RÉGISÉG
19-20. szÁzaDi Magyar és régi kÜlfölDi 
festmények, műtárgyak vétele készpénzért. 
Díjmentes értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 
Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu Nemes 
Galéria 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

pappNÉ SZilVia mŰtÁrgyi-rÉgiSÉg SZakBe-
CsÜs Díjtalan kiszÁllÁssal, BECsléssEl vÁ-
sÁrol MinDEnfélE régiségEt: szoBrokat, 
fEstMényEkEt, DíszórÁkat, DísztÁrgya-
kat, EzÜstöt, antik BÚtorokat, könyvE-
kEt és tEljEs Hagyatékot. tEl: 293-1759, 
06-20-465-1961, 06-70-942-0806

APRÓHIRDETÉS

ráKOscsABáN 
A PALLOS UTCÁBAN 

GARÁZS KIADÓ, 
AKár rAKTárNAK is 

HOSSZÚ TÁVRA.
Tel.: 06-30-960-7392

Rákosligeten a Hősök terén található Príma Pék látványpékségbe 
KERESüNK 

szakképzett, gyakorlattal rendelkező eladót azonnali kezdéssel.
Az üzlet 5-18 óráig tart nyitva. A napi 8 órás munkaidőt a két 

kolléga egymás között osztja be. 
Elvárások: középfokú szakképesítés, hasonló területen szerzett tapasztalat

Jelentkezés: allas@foltin-globe.hu

HIRDETÉSFELVÉTEL
tel/fax.: 259-0511, mobil.: 06-20-934-1257

e-mail: hirhozo.hirdetes@t-online.hu, 
hirhozo@gmail.com



HIRDETÉS

autójavító
TakácsTeam

Saját telephelyen müszaki vizsgáztatás, 
eredetvizsgálat 
személygépkocsi+TGK 3.5 T-ig 
(utánfutó, MKP, lakókocsi)
Teljeskörű autójavítás 
Gázüzemű autók vizsgáztatása
Computeres motordiagnosztika+hibakódkiolvasás
Futóműállítás
Biztosítás ügyintézés
Hőkamrás fényezés
Vizsgáztatás: +36-30/996-5779
Biztosítás ügyint.: +36-30/350-2480

1171 Budapest, Lemberg u. 22.
info@takacsteam.hu
Tel./fax: 06-1-258-1781
Mobil: 06-30-992-4577
Nyitva tartás: H-P 800–1600-ig

1173 Bp. Pesti út 20/4 
(üzletsor)

Nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek: 9-13, 

kedd, csütörtök: 9-17

Bejelentkezés:
06-1-256-7749, 06-30-432-0239

MEGNYITOTTUK 

BaBóca 
ÁLLATORVOSI RENDELŐNKET 

(1171 Bp., Péceli út 196.)

Továbbra is minden betérő kis és nagy páciensünket 
kedvezményes áron vizsgáljuk és látjuk el, illetve 
AKCIÓS IVARTALANíTÁSI ÁRAKKAL állunk 

a kedves gazdák rendelkezésére. Rendelőnk 
a legmodernebb eszközökkel és állatorvosi ellátással 

(szaktanácsadás; védőoltások; kötelező veszettség elleni 
oltás; mikrochip beültetés és regisztráció; útlevél kiállítás; 

általános labor, és szűrővizsgálatok; gyógykezelések; 
hasi uH; ultrahangos fogkő-eltávolítás; ivartalanítás 

és egyéb lágyszöveti műtétek, tápforgalmazás) 
várja Önöket.

Nyitvatartási idő:  
Hétfő/Szerda/Péntek: 11:00-19:30, 

Kedd/Csütörtök: 9:30-18:00

Telefonszám: 
1/632-1674, 30/998-0041 

Online elérhetőségek: babocarendelo@gmail.com, 
Babóca Állatorvosi Rendelő

Kérésre házhoz megyünk! 
Várjuk szakértelemmel és szeretettel!

Tel.: 258-0424
1173 Bp., Hajdúcsárda u 5.

www.tacubacafe.hu

TAVASZI ÉTLAPVÁLTÁS


