
HHíírrhhoozzóóZZZZ ÖÖÖÖ LLLL DDDD OOOO LLLL DDDD AAAA LLLL8

Komposztálási program indult
� KILI TAMÁS

Rákosmente Önkor-
mányzata és a Fõ-

városi Közterület Fenn-
tartó Zrt. (FKF) összefo-
gása nyomán három-
száz darab, 450 literes
zárt komposztáló láda
és 20 darab Compostal
típusú lombkomposztá-
ló edényt kiosztásával
újabb nagyszabású kör-
nyezetvédelmi prog-
ram indult Rákosmen-
tén szeptember 28-án. A
Széchenyi utcai park-
ban megrendezett ese-
ményen részt vett Riz
Levente polgármester,
Rózsahegyi Péter, a Kör-
nyezetvédelmi Bizott-
ság elnöke, Varga Lász-
lóné, a Keresztúri Tár-
saskör vezetõje és Nagy
László, az FKF hulladék-
kezelési igazgatója.

Törekszünk arra,
hogy környezettudatos
önkormányzat legyünk

– hangsúlyozta Riz Le-
vente, erre az elkötele-
zettségre utalnak eddigi
intézkedéseik is. Ezért
rendeznek évente két
alkalommal ingyenes
zöldhulladék-begyûj-
tést, ezzel párhuzamo-
san tavaly már 78 ezer
lombzsákot osztottak
szét, elindult az ingye-
nes veszélyeshulladék-
begyûjtés, 2007 óta fut a
faültetési program,
amelynek során min-
den évben annyi fát ül-

tetnek, ahány évet
írunk. A környezetvé-
delmi program része-
ként ingyenes sittbe-
gyûjtõ konténerakció-
kat szerveznek kerület-
szerte, létrehozták a
Mezõõri Szolgálatot és a
helyi Közterület Fel-
ügyeletet. A most indu-
ló komposztálási prog-
ram egy újabb elem,
amelynek nagy jelentõ-
sége van, hiszen a csalá-
di házaknál keletkezõ
zöldhulladék ott hely-

ben kerül felhasználás-
ra. A polgármester ki-
emelte Varga Lászlóné
munkáját, aki évek óta a
kerti zöldhulladék hely-
beni felhasználását cél-
zó komposztálási prog-
ram népszerûsítõje és
szorgalmazója.

Rózsahegyi Péter ar-
ról beszélt, hogy legfon-
tosabb lokálisan megol-
dani a problémákat, itt
hozzunk létre értékeket,
javítsuk az életünk, el-
sõsorban a bennünket
körülvevõ környezet
minõségét. A zöldjavak
helyi hasznosítása ked-
vez a kertmûvelésnek,
egyúttal fontos szerepet
játszik a környezeti ne-
velés, szemlélet kialakí-
tásában. 

Ehhez partnerek, akik
vállalkoznak az otthoni
komposztálásra egy
szakmai civil szervezet,
a Keresztúri Társaskör
segítségével és az FKF

finanszírozásában. A
program indulásaként
300 család vihette haza
a komposztládákat. Fo-
lyamatos lesz a moni-
toring, az eredmények-
rõl lapunk zöldoldalain
rendszeres tájékoztatást
fog adni.

Komposztálási ismeretek
– Klubdélután

Október 14-én, szerdán 
18 órától 

a Rendezvényházban
(CSTRH), 

a Csabai út 20. alatt
További tájékoztatás: 

256-5917,
tarsaskor@gmail.com
(Keresztúri Társaskör),

253-3410,
kornyezet@rakosmente.hu

(Környezetvédelmi
Csoport).

A Keresztúri Társaskör
szeretettel várja azokat is,

akik most kezdik 
a komposztálást!

RÓKAVADÁSZAT. Elõre
bejelentett, engedélye-
zett vadkár elhárító va-
dászatot tart október 17-
én majd október 24-én 8
órai kezdettel a szõlõ-
dombon a Rákosmente
Földtulajdonos Közös-
ség. Ellenõrzött körül-
mények között elsõsor-
ban a rókákat veszik cél-
ba, valamint nyulakat és
fácánokat lõhetnek. 

Tisztelt rákosmentiek!
Kérjük, hogy a zöldhulladékkal teli lombzsákokat és az 1 méternél nem hosszabb gallykötegeket
a zöldjáratot megelõzõ napon készítsék ki. Amelyik kerületrészben még nincs zöldjárat, ott a
háztartási szemét kikészítésének napján tegyék ki a zsákokat, mert azokat rendkívüli szolgál-
tatással gyûjti be a szolgáltató, hogy az ne keveredjen a kommunális hulladékkal.

Köszönjük együttmûködésüket!

VK. NÉV HELYSZÍN IDÕPONT
1. Koszorúsné Tóth Katalin Hófehérke Óvoda, 525. tér 1. okt. 9. 15-17 ó, okt. 12. 15-17 ó
2. dr. Morauszky András Csillagszem Óvoda, Újlak u. 114. (fogadóórában) okt. 6. 17-18 ó
3. Soltiné Kiss Katalin Kisfaludy utca 62. 06-20-950-9380 október 2.
4. Ruthner György Kaszáló utca 45. okt. 26. 17-19 ó
5. Barna Andor Csicsergõ Óvoda, Kaszáló utca 48. november 3. 17-18 ó
6. Kiss Lajos Kaszáló utca 45. okt. 26. 17-19 ó
7. Nagy Anikó CSTRH, Csabai út 20. okt. 15. 17-18 ó, okt. 19. 17-18 ó
8. Fejér Gyula Rákoshegyi Köz. Ház. Podmaniczky u. 3. Közösségi Ház nyitvatartási idejében
9. dr. Bényi Zsolt Rákoshegyi Köz. Ház. Podmaniczky u. 3. Közösségi Ház nyitvatartási idejében

10. Fohsz Tivadar Százszorszép Óvoda, Rezgõ u. 15. okt. 14. 17 ó, okt. 21. 17 ó
11. Hatvani Zoltán Rákoskerti Mûv. Ház., Rákoskert sgt .66. október 16, 17-19 ó
12. dr. Fenke Ferenc Rákoscsabai Köz. Ház, Péceli út 222. okt. 8. 15-19 ó
13. Virág Mihály Rákoscsabai Köz. Ház, Péceli út 222. okt. 8. 15-19 ó
14. Dunai Mónika Rákoscsabai Köz. Ház, Péceli út 222. okt. 8. 15-19 ó
15. Horváth Tamás Diadal Úti Ált. Isk., Diadal u. 43-49. okt. 10. 9-11 ó
16. dr. Piláth Károly Diadal Úti Ált. Isk., Diadal u. 43-49. okt. 10. 9-11 ó
17. Rózsahegyi Péter Csekovszky Mûv. Ház, Hõsök tere 9. okt. 17. 8 ó 

Ingyenes lombzsákosztás Rákosmentén

Köszönjük Támogatóink-
nak, hogy a „Napsugár
Óvoda Gyermekeiért Ala-
pítvány” javára ajánlották
fel adójuk 1%-át. A be-
folyt összeg 913 105 Ft,
amelybõl játékok vásárlá-
sára 209 140 Ft, bábok,
könyvek, vizuális eszkö-
zök beszerzésére 100 175
Ft, bútorokra csoportok-
ba, óvónõi szobába 603
790 Ft-ot használtunk fel.

1% 1% 1%
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Megújult a bölcsõde játszóudvara
Új burkolatot kapott a terasz, a pancsolók és bicikliút is várja a kicsiket a Csibe bölcsiben

� KILI TAMÁS

A kivitelezés tavaly
novemberben kez-

dõdött meg Rákos-
mente Önkormányzata
saját finanszírozásában
11,2 millió forint érték-
ben. A hivatalos átadó-
ünnepségen megjelent
Horváth Tamás alpolgár-
mester, a kivitelezõ ré-
szérõl Szluka Imre Péter,
a Rákosmente Kft. ügy-
vezetõje, Tímárné Penczi
Ildikó, az Egyesített
Szolgáltató Központ ve-
zetõje, valamint Derz-
bach Istvánné, Koszorúsné
Tóth Katalin és Virág Mi-
hály önkormányzati

képviselõk. 
Horváth Tamás hang-

súlyozta, hogy amikor a
gazdasági válság és a
kormányzati megszorí-
tócsomagok következ-
ményeként oktatási in-
tézményeket zárnak be,
vagy vonnak össze, itt a
kerületben ennek ellen-
kezõje történik. Az ön-
kormányzat fejleszti ke-
rületünk intézményeit,
alig egy hete a Mirr
Murr bölcsõde és a Bet-
lehem óvoda átadásával
növekedett a bölcsõdei
és óvodai férõhelyek
száma, jövõre pedig az
új Helikopter Óvoda és
a Lázár deák utcai böl-

csõde megnyitásával
folytatódik a program.
A keresztúri Csibe böl-
csõdében az udvart
hozták rendbe: elbon-
tották a balesetveszé-
lyes, igen rossz állapotú
aszfaltot, a betonpan-
csolók és a terasz töre-
dezett burkolatát és az

acélszelvény padokat.
A kivitelezés során új
térkõ burkolatot kaptak
a teraszok, a pancsolók
és a játékos vonalveze-
tésû kerti utak, és biz-
tonsági sáv övezi a ho-
mokozókat. A teraszok
mentén pedig L-alak-
ban esésvédõ gumila-

pokból 2-3 méter széles,
és mintegy 40 méter
hosszú új bicikliút
épült, ahol a legkiseb-
bek is biztonságosan ke-
rekezhetnek sérülés ve-
szélye nélkül. Külön ki
kell emelni Virág Mi-
hály képviselõ áldozat-
kész segítségét, akinek
óriási szerepe volt ab-
ban, hogy azt ötletbõl
valóság lett – tette hoz-
zá az alpolgármester.

Dauda Gyuláné böl-
csõdevezetõ az intéz-
mény, Ács Edina pedig a
szülõk és a gyerekek ne-
vében köszönte meg az
önkormányzatnak és a
kivitelezõknek, hogy a
gyerekek mától bizton-
ságosabb környezetben,
felhõtlenül játszhatnak
a bölcsõde udvarán.

Szeptember 22-én vehették birtokba az aprósá-
gok a Csibe bölcsõde uniós biztonsági elõírá-
soknak is megfelelõen felújított játszóterét.

� MUNKATÁRSUNKTÓL

A Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola eb-

ben az évben is megem-
lékezett névadója szüle-
tésének évfordulójáról. 

Az idén a felsõsök
Isaszegre mentek. Az
edzettebbek kerékpár-
ral, a többiek pedig
busszal. Elõször az isko-
la kopjafája elõtt tartot-
tak egy rövid megemlé-
kezést, majd kezdetét
vette az akadályver-
seny, ahol komolyabb
és játékosabb feladato-
kat kellett megoldaniuk
a csapatoknak. 

Az alsós tanítók szep-
tember 18-án este a ha-

gyományokhoz híven
fáklyás felvonulást szer-
veztek. Este fél héttõl
várták az érdeklõdõket.
Mire beesteledett közel
300 szülõ és gyerek, va-
lamint Hatvani Zoltán és
Fohsz Tivadar kerületi
képviselõ vonult végig

az utcán, fáklyával vagy
gyertyával. 

Rendõrautó és a
péceli Magyar Nemzet-
õrség Lovas Bandériu-
ma vezették a felvonu-
lókat, aki Kossuth-nótá-
kat énekeltek és mécse-
seket gyújtottak.

Õszi almaosztás

� KILI TAMÁS

A z egészséges táp-
lálkozásra való fi-

gyelemfelkeltés jegyé-
ben, a XVII. kerületi
Piacfelügyelõség foly-
tatta tavasszal megkez-
dett almaosztási akció-
ját. Szeptember 30-án
ezúttal Rákoskereszt-
úron a Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola
tanulói 800 darab, vala-
mint a Mákvirág és a
Csillagszem óvoda ap-

róságai örülhettek a
200-200 darab ropogós
csemegének. Niederma-
yer Kálmán, a piac-
felügyelõség vezetõje és
Szakály Ákos piacfel-
ügyelõ tizenkilenc vál-
lalkozó felajánlásaként
szállította az oktatási in-
tézményekbe a gyümöl-
csöket, a kirakodásban
aktívan részt vállalt
Horváth Tamás alpolgár-
mester és Morauszky
András, a terület önkor-
mányzati képviselõje is.

Kossuthra emlékeztek

Felhívás Keressük azokat, akik 1928 és 1949 között voltak a rákoskeresztúri
Akácvirág utcai katolikus elemi iskola tanulói, illetve az itt tanító pedagógusokat
és leszármazottaikat. Kérjük, ha van az iskolához kapcsolódó személyes élmé-
nyük, fotójuk, emléktárgyuk keressék a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola és
Gimnázium vezetõségét személyesen vagy a 257-0020-as telefonszámon.
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Kerületi siker a diákolimpián
Tasnádi Farkas Márton is tagja volt az ezüstérmes fizikacsapatnak

� SZAKÁCS ZSUZSA

I mmár negyvenedik
alkalommal rendez-

ték meg a Fizika Diák-
olimpiát, idén a mexikói
Yucatán-félsziget fo-
gadta nyolcvanhat or-
szág ifjú fizikusait, Ma-
gyarországot ötfõs csa-
pat képviselte, amely-
nek tagjai mind érem-
mel tértek haza. Piláth
Károly, a Balassi Bálint
Gimnázium fizikataná-
ra hívta fel a figyelmet
Tasnádi Farkas Mártonra,
aki itt él köztünk Rákos-
mentén, és ezüstérem-
mel tért haza a fiziku-
sok diákolimpiájáról. 

„Hét éve élünk Rá-
kosmentén, természe-

tesen én sem úgy szü-
lettem, hogy fizikus
akarok lenni, hisz hat
évig zongoráztam, tíz
évig dzsudóztam, de ez

már sajnos mind a múl-
té. Kilencedikes voltam
a Fazekas Mihály Gim-
náziumban, amikor fi-
zikából négyest kap-

tam, ez úgy felbosszan-
tott, hogy a következõ
évben már a Mikola fi-
zikaversenyen eredmé-
nyesen szerepeltem,
két év múlva pedig ne-
gyedik lettem az
OKTV-n, de még ez
sem volt ahhoz elég,
hogy bekerüljek az
olimpiai csapatba.
Megtudtam, hogy a kö-
vetkezõ ötkarikás fizi-
kacsata Mexikóban
lesz, és ez már igen
vonzó úticélnak tûnt,
így az utolsó középis-
kolás évet nagyon meg-
hajtottam, meg is lett az
eredménye, enyém volt
a mexikói repülõjegy.
A verseny elõtt társa-
immal megnéztük a vi-

lág hét csodája között
emlegetett Chichen-
Itza-t, a negyvenöt mé-
ter magas piramist és a
dzsungelben több híres
maja város romjait,
részt vettünk lovas be-
mutatón egy ranchon,
és fürödtünk az óceán-
ban. A Yucatán-fél-
sziget a Föld egyik leg-
érdekesebb helye, itt ta-
lálható az a Chicxulub
kráter is, amit 65 millió
évvel ezelõtt egy becsa-
pódott óriási meteorit
hozott létre, és ennek a
meteoritnak tulajdonít-
ják a dinók kipusztulá-
sát. A mexikói konyha
viszont nem nagyon íz-
lett, de a tequila remek
volt.”

� MUNKATÁRSUNKTÓL

A bank rákoske-
resztúri fiókjának

munkatársai évek óta
aktív szerepet vállalnak
a helyi közösség életé-
ben, évente más-más ci-
vil szervezetet, vagy
gyerekekkel foglalkozó
oktatási, szociális intéz-
ményt segítenek önkén-
tes munkájukkal. A
szeptember 26-ai akción
a Micimackó Óvoda ud-
varán található játéko-
kat festették le, cserjéket
ültettek, valamint füve-
sítettek. A bank az ön-
kéntes munka mellett
100 ezer forinttal járult
hozzá a szükséges esz-

közök, anyagok beszer-
zéséhez. 

„A munkatársaink
számára nem újdonság
az önkéntes segítség-
nyújtás, hiszen család-
tagjaikkal már több éve
vesznek részt helyi ok-
tatási, valamint szociá-
lis intézmények környe-

zetének szebbé tételé-
ben. Mivel munkatársa-
ink és ügyfeleink is tag-
jai ennek a közösség-
nek, fontosnak tartjuk,
hogy tegyünk a környe-
zetért, amelyben élünk
és dolgozunk. Büszke-
séggel tölt el, hogy kol-
légáim szívügyüknek
tekintették, hogy a bank
anyagi hozzájárulása
mellett személyes köz-
remûködésükkel is se-
gítsék az óvoda meg-
szépítését, és részt vet-
tek önkéntes akción-
kon.” - mondta el Gam-
pel Gábor fiókvezetõ.

A törõdés napja 
A bank munkatársai megszépítették az óvoda udvarát

A Budapest Bank rákoskeresztúri fiókjának
munkatársai idén is részt vettek a törõdés napja
önkéntes rendezvénysorozaton. A bank dolgozói
szeptember 26-án kétkezi munkájukkal járultak
hozzá a Micimackó Óvoda udvarának megszépí-
téséhez, ami kiegészült az akció megvalósulásá-
hoz szükséges anyagi támogatással a pénzintézet
jóvoltából.

� MUNKATÁRSUNKTÓL

A Kossuth Lajos Ál-
talános Iskolában

második alkalommal
rendeztek egész napos
mesemaratont Benedek
Elek születésének 150.
évfordulója tiszteleté-
re. 

A tanítási órákat az
iskolarádión keresztül
indították egy-egy me-
sével, majd a csodála-
tos díszletekkel beren-
dezett meseszobában
óránként egy-egy évfo-
lyam tanulóit varázsol-
ták el szebbnél-szebb
népmesékkel. Délután

a kicsiknek mesefilme-
ket vetítettek. Az ese-
ménydús programok
mellett meghirdettek a
témához kapcsolódó
rajzversenyt is, amely-
nek legszebb alkotásait
jutalmazták.

A mesenap az iskola
egyik kedvelt prog-
ramja, tanárok és tanu-
lók körében egyaránt
osztatlan sikert aratott.
Ezt a nemes hagyo-
mányt a következõ
években is szeretnék
tovább folytatni, méltó
emléket állítva Bene-
dek Elek népmesegyûj-
tõ munkásságának.

Mesemaraton 
a Kossuthban




