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Ételosztás az Elágazáson
Segítség a rászorulóknak

� HORVÁTH TIBOR

December 19-én a
Fidesz kerületi

szervezete várta a rá-
szorulókat forró teával,
gulyáslevessel, gyü-
mölccsel és meleg ru-
hákkal a keresztúri vá-
rosközpontban. Hatvani
Zoltán képviselõ la-
punknak elmondta,
négyszáz adag gulyás-
levest fõztek, amelybõl

320 lett kiporciózva. A
maradék 80 adagot Vi-
rág Mihály képviselõ vit-
te el a Rés Alapítvány-
hoz. A hõmérõre tekint-
ve nem kellett csodál-
koznunk azon, hogy a
teába egy kevés rumot
is vegyítettek. A ren-
dezvényen részt vett
Riz Levente polgármes-
ter, Horváth Tamás al-
polgármester és Piláth
Károly képviselõ is.

Befejezõdtek
az idei útépítések
� MUNKATÁRSUNKTÓL

Ö nkormányzati sa-
ját forrásból - 17E

útfejlesztési program
néven - készült el a Ná-
poly, Pajta, Agyagos,
Nyeremény, Árkádos,
Harsona, Magyarhida,
a Füzesabony, a XVI. és
a XXV. utca burkolata
az idei évben. Az ünne-
pélyes átadásra decem-
ber 11-én került sor.

Bõvebben az 5. oldalon

A szeretet ünnepe
M ár csak pár nap

van hátra kará-
csonyig. Mindenki ké-
szülõdik a szeretet ün-
nepére. 

A kerületi iskolák,
egyesületek, szerveze-
tek is ajándékozással,
ünnepi mûsorokkal,
h a n g v e r s e n y e k k e l
várták a lakókat. A
Madárfészek Egyesü-
let a nagycsaládosokat
látta vendégül a Hófe-
hérke Óvodában. A
Czimra iskola a Vi-
gyázóban adott ünne-
pi mûsort, a Kõrösi és
a Gregor diákjai kará-
csonyi templomi kon-
certeket adtak.
Részletek a 7-9. és 18. oldalon  

Minden olvasónknak
békés karácsonyt és

boldog új évet 
kíván a Hírhozó 
szerkesztõsége!

Betlehem a Szabadság Sugárúti Általános Iskolában

Terítéken
a Kucorgó tér

� KILI TAMÁS

R iz Levente polgár-
mester több mint

30 napirendi pont meg-
tárgyalására hívta ösz-
sze a testületet. A de-
cember 17-ei éjszakába
nyúló, nyolcórás ülé-
sen a Kucorgó téri be-
ruházásról szóló elõ-
terjesztés váltotta ki a
legnagyobb lakossági
érdeklõdést.

Folytatás a 2. oldalon >  

MofS
Highlight
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Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – minden hónap utolsó csütörtöke
17–19 óra között a Kaszáló u. 45. alatt.

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

Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: január 11. Elõzetes beje-
lentkezés: 257-5054. 

Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – január 18. Bejelentkezni az
ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás –
Fidesz – január 4. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati
irodában lehet.

Tanácsnokok
Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén
18–19 óra között a Rákoscsabai Közösségi Ház-
ban. * Lázár Attila – Fidesz közbiztonsági és
sporttanácsnok – a hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz-
iroda, Péceli út 106. * Fejér Gyula – Fidesz, mû-
szaki tanácsnok – bejelentkezni a 253-33-16-os
telefonszámon lehet.
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Folytatás az 1. oldalról >

A zsúfolt tanácsterem-
ben megtartott polgár-
mesteri tájékoztató so-
rán többek között szó
esett a tervezett kerék-
párutak finanszírozásá-
val kapcsolatos sikeres
pályázatokról. Riz Le-
vente jelezte, a külsõ Pes-
ti úti kerékpárút is meg-
kapta a támogatást, így
az 501. utcától egészen a
kerülethatárig összefüg-
gõ kerékpárút létesülhet
2010 végére. Ezzel pár-
huzamosan a Rákos-pa-
tak mentén is megtörté-
nik a beruházás, így egy
év múlva 10 kilométer
hosszan kerekezhetnek
biztonságosan a bicikli-
sek Rákosmentén. Riz
Levente jelezte, hogy a
MÁV Start Zrt. tájékoz-
tatása szerint december
13-tól visszaáll a délelõt-
ti harmincperces köve-
tési idõ mind a szolnoki,
mind a hatvani vonalon,
ez utóbbi vonalon jövõ
év januártól kizárólag
az alacsony építésû,
Stadler Flirt típusú sze-
relvények fognak közle-
kedni.

Lázár Attila (Jobbik)
napirend elõtti felszóla-
lásában a Hírhozó 20.
számában megjelent, a
Fogarassy téri játszótér
ünnepélyes átadásáról

szóló cikkbõl idézett,
majd azt kifogásolta,
hogy a játszótér bár a
gyerekek már birtokba
is vették, a mai napig
nincs körbekerítve. Ezt
erõsítette meg a Város-
üzemeltetési Iroda veze-
tõje, Kreutzer Aurél is,
aki elmondta, hogy az
eredeti tervek szerint
decemberben kellett
volna a kerítést megépí-
teni, de némi csúszás

várható, januárra ígérte
a kivitelezõ a megvaló-
sítást.

Benkõ Péter bejelentet-
te, hogy az MSZDP-
frakció nevet változta-
tott, a továbbiakban
Papp Péter Pálnéval Füg-
getlen Képviselõcsoport
néven kívánnak politi-
zálni.

Fohsz Tivadar alpol-
gármester ezt követõen
a közétkeztetés téma-

körében szólt, és tétele-
sen, számokkal cáfolta
az MSZP korábbi sajtó-
tájékoztatóján elhang-
zott állításokat. 

Tekintettel a népes
vendégseregre a testület
méltányosságból meg-
szavazta, hogy a napi-
rendi pontok sorrendjén
változtassanak, és elõre
vették azokat az elõter-
jesztéseket, amelyek mi-
att a lakók eljöttek az

ülésre. A levezetõ elnök
Riz Levente és a testület
becsületére legyen
mondva, a napirendi
pontok megtárgyalása-
kor senkibe sem fojtot-
ták bele a szót, bárki
hozzászólhatott, el-
mondhatta véleményét.
Az ominózus napirendi
pontok megtárgyalása
elõtt Rákoskert és Rá-
koscsaba lakosai nevé-
ben petíciót adtak át a

p o l g á r m e s t e r n e k ,
amelyben – a két kerü-
letrész összesen mint-
egy 22 ezer lelket szám-
láló lakosa közül – 1082
aláíró fejezte ki tiltako-
zását a kerületben terve-
zett üzletközpont-beru-
házás ellen. Ebben le-
szögezték, hogy a pol-
gármester és a képvise-
lõk nem vehetik el az
egészséges környezet-
hez való alkotmányos
jogukat, és arra kérték
az önkormányzatot,
hogy vegyék figyelem-
be véleményüket.

A XVII. kerület Város-
rendezési és Építési Sza-
bályzatáról „17. KVSZ”
szóló rendelet módosí-
tására tett javaslatával
kapcsolatban Fohsz Ti-
vadar alpolgármester
elõterjesztõ kiemelte,
hogy a településrende-
zési szerzõdés három te-
rületet érint: a Pesti Park
lakópark, a Bökényföldi
úti raktározási, logiszti-
kai és kereskedelmi célú
Bökényföldi és a Határ-
halom úti ipari-kereske-
delmi célú Határhalom
projektet. Mindhárom
projekt új vállalkozási
övezeteket hoz létre a
kerületben, munkahe-
lyeket teremt, elõsegítve
a foglalkoztatás növelé-
sét. A vállalkozási öve-
zetekben megtelepedõ

cégek által fizetett adó
pedig növeli az önkor-
mányzat bevételeit. A
településrendezési szer-
zõdésben a beruházó
több közcélú kötelezett-
ségvállalásokat tett. A
400 lakás mellett között
kialakítanak egy közle-
kedési csomópontot a
Pesti út - Vécsey Ferenc
utca által határolt közte-
rületen, megépítenek
egy 100 férõhelyes óvo-
dát, és az önkormányzat
tulajdonába adják az eh-
hez szükséges területet,
körülbelül 4000 négy-
zetméteres területen
közparkot és játszóteret
alakítanak ki, és megva-
lósítják az Összekötõ ut-
ca meghosszabbítását,
amely így össze fogja
kötni a Pesti utat a Feri-
hegyi úttal. Lázár Attila
felszólalásában annak
az aggályának adott
hangot, hogy vélemé-
nye szerint a megállapo-
dásban beruházó a köz-
érdekû kötelezettség-
vállalásokkal kapcsolat-
ban semmiféle garanciát
nem vállal. Azt is hiá-
nyolja, hogy a sajtóban
megjelent 1,5 milliárd
forint értékû közérdekû
kötelezettségvállalás fo-
rintosítva nem szerepel
a szerzõdésben. Riz Le-
vente emlékeztette kép-
viselõ urat, hogy az em-

Megépülhet a Kucorgó téri
üzletközpont

30 millió forint közbiztonsági célokra

Lázár Attila Fohsz Tivadar
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A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden hó
1. szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ óvo-
dában.
Dr. Benkõ Péter – MSZDP – megbeszélés szerint a
Polgármesteri Hivatalban (06-20-9509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap
utolsó csütörtökén  17–18 óra, Rákoshegyi Közössé-
gi Ház.

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

egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testüle-
ti iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó
csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi
Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP–MIÉP, 12. evk., SZLB-
elnök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között
a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütör-
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lített szerzõdést név sze-
rinti szavazáson õ is jó-
váhagyta pontosan egy
évvel ezelõtt, és a testü-
let azt elfogadta. Hozzá-
tette, hogy a kerületben
korábban úgy épültek
lakások, hogy gyakorla-
tilag semmilyen közcélú
beruházás nem valósult
meg. Soha nem volt arra
példa, hogy mint példá-
ul jelen esetben a beru-
házó óvodát, közparkot,
játszóteret, orvosi ren-
delõt, vagy elkerülõ utat
épített volna.

A garanciával kapcso-
latban elhangzott az is: a
használatba vételi enge-
délyt addig nem kapja
kézhez a beruházó,
amíg az általa tett közcé-
lú felajánlások meg nem
valósulnak.

A Pesti úti lakópark-
kal kapcsolatban a pol-
gármester rámutatott,
hogy a most elõterjesz-
tett szabályozási terv
nélkül is jelen pillanat-
ban a beruházó 350 la-
kást építhet, ha akar. Ezt
a jelenlegi szabályozás
megengedi, ehhez nem
kell testületi döntés.
Utalt a Helikopter lakó-
park anomáliájára, ahol
úgy épült meg ezer la-
kás, hogy sem orvosi
rendelõ, sem óvoda,
sem más közcélú beru-
házás nem valósult
meg. Ez az elõterjesztés
arra irányul, hogy a be-
ruházó kaphat-e enge-
délyt további ötven la-
kás megépítésére,
amelynek fejében vállal-
ta az elõterjesztésben is
rögzített, mintegy 1,5
milliárd forint értékû
közcélú kötelezettséget.

Csorba Béla (KDNP) úgy
vélte, hogy ötven lakás
megépítésének engedé-
lyezése egy 100 fõs óvo-
dáért cserébe nem túl
nagy ár. Arra is tekintet-
tel kell lennünk, hogy
2010 szeptemberétõl az
uniós irányelveknek
(négyzetméter/fõ) meg-
felelõen az óvodai férõ-
helyek számát a kerület-
ben is 50 százalékkal
meg kell emelni. Janikné
Megyeri Rita rákoskerti
lakos, aki a tiltakozó

mozgalom élére állt kije-
lentette, hogy minden
talpalatnyi földhöz ra-
gaszkodnunk kell, mert
ezt a földet most csak
kölcsönbe kaptuk. Mit
adunk át az utódoknak -
tette fel a kérdést, beton-
tömböket, vagy üres la-
kóparkokat? Véleménye
szerint nincs szükség új
lakásokra, bevásárló-
központra Rákoskerten,
mert minden pláza egy
magyar falu halála. Riz
Levente is osztotta a
hozzászóló véleményét,
miszerint fontos, hogy
maradjon meg a zöld fû
és a jó levegõ, de sajnos
tény, hogy beépíthetõ
magánterületrõl van

szó, ami jogilag behatá-
rolja az önkormányzat
mozgásterét. Az elõter-
jesztésrõl név szerinti
szavazással döntöttek a
képviselõk, 18 igen, 9
nem és 1 tartózkodás el-
lenében elfogadták a
KVSZ-rõl szóló rende-
letmódosítást.

Az elõzõnél nagyobb
vitát generált a Kucorgó
tér beépítésével kapcso-
latos elõterjesztés,
amelynek elõzménye
szintén egy 2008. de-

cemberi testületi dönté-
sen nyugszik. Akkor ar-
ról döntöttek, hogy a
Max-Corner Kft.-vel te-
lepülésrendezési szer-
zõdést köt az önkor-
mányzat annak kap-
csán, hogy a cég bevá-
sárlóközpontot épít a
Kucorgó téren. Az épü-
let kapcsán a környék
lakóinak észrevételei-
nek, kívánságainak
többségét a nyár folya-
mán úgy a beruházó,
mint az önkormányzat
többszöri egyeztetést
követõen elfogadta, és a
terveket is ennek megfe-
lelõen módosították. A
településrendezési szer-
zõdésben az önkor-

mányzat kérésére a be-
ruházó itt is tett kötele-
zettségvállalásokat: a
Pesti út - Zrínyi utca és a
Pesti út - Hegyalatti utca
keresztezõdésében köz-
lekedési csomópontot
valósít meg, kerékpár-
utat, járdát, buszmegál-
lót alakít ki. A Százszor-
szép Óvodához 1 föld-
szinti csoportszobát és 1
emeleti tornaszobát
épít, valamint az épüle-
tet felújítja, és ugyanitt 5
millió forint értékben
bútor-, berendezés -, és
eszközbeszerzést valósít
meg. A Csongrád utcai
orvosi rendelõ épületét
a rendelõ bõvítése és új
okmányiroda kialakítá-
sa érdekében új épület-
résszel bõvíti. Riz Le-
vente kiegészítette az
elõterjesztést azzal,
hogy a Kucorgó téri
szörnyû állapot évtize-
des adóssága a minden-
kori önkormányzatok-
nak. A szándék mindig
megvolt, hogy rendez-
zék a területet, azonban
a beruházás rendre
meghiúsult. A rende-
zést nehezíti, hogy terü-
let nagyobb része ma-
gántulajdon, a rendezés
a tulajdonosoktól függ.
Erre most lehetõség nyí-
lik. Hangsúlyozta: szük-
ség van arra, hogy tõke
jöjjön a kerületbe, amely
adóbevételt hoz a kerü-
letnek, munkahelyet te-
remt az itt élõ emberek-
nek. Az önkormányzat
mindenkori vezetésé-
nek felelõssége, hogy
fenntartható maradjon
Rákosmente, hogy le-
gyen forrás a mûködés-
re, a kerületi intézmé-

nyek, önkormányzati is-
kolák, óvodák, bölcsõ-
dék, zöldterületek fenn-
tartására, a tanárok fize-
tésére, az utak, járdák
építésére. Hamarosan
elapadnak az uniós for-
rások, a központi régió,
melynek mi is része va-
gyunk, elérte azt a fej-
lettséget, amely miatt
2014-tõl az uniós forrá-
sok jelentõs része elér-
hetetlen lesz a kerület-
nek. Arra is be kell ren-
dezkednünk, hogy az
évek óta csökkenõ álla-
mi normatív támogatá-
sok nem fognak növe-
kedni, ezért szükség
van a saját jogon szedett
adók bõvítésére, ezek a
beruházások ezért is
fontosak.- hangsúlyozta
a polgármester. 

Kovács Péter lakó azt
kifogásolta, hogy a beru-
házóval való szerzõdés
megkötése után kezdõ-
dött meg a lakókkal az
egyeztetés, és az 50 szá-
zalékos beépíthetõségi
területet soknak tartja a
korábbi 35 százalékhoz
képest. Az a véleménye,
hogy az Öszszekötõ út
Ferihegyi út felé vezetõ
meghoszszabbítása nem
oldja meg a Pesti út kül-
sõ szakaszának a közle-
kedési gondjait. Abban
viszont egyetért a pol-
gármesterrel, hogy ezt a
területet rendezni kell,
de nem egy ilyen méretû
bevásárlóközpont meg-
építésével. A petíció alá-
írói továbbra is ragasz-
kodnak a 35 százalékos
beépíthetõséghez kisebb
épületekkel, és nagyobb
zöldfelületet biztosító la-
zább elrendezéssel. Láz-

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

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

Koszorúsné Tóth Katalin – független, 1. evk. – hó-
nap 1. hétfõjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
Lázár Attila – Fidesz – hónap 1. hétfõje 17–18 óra,
Fidesz-iroda, Péceli út 106.
Dr. Morauszky András – MSZP, 2. evk. – a hónap 1.
keddjén 17-18 óráig a Csillagszem Óvodában (Újlak u.
114.).
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ár Attila azt a szerzõdést
kritizálta, amely révén a
beruházó 60 millió forin-
tért megvette azt az U-
alakú, véderdõ besorolá-
sú telket az önkormány-
zattól, amely a beruházó
telkét körülveszi. A kép-
viselõ szerint áron alul
kelt el az ingatlan. A vá-
laszban az elõterjesztõ
emlékeztette arra, hogy
ezt a szerzõdést is meg-
szavazta a képviselõ egy
évvel ezelõtt, valamint
hozzátette, hogy reális
az ár, mert több, mint
350 millió forint közcélú
beruházás is megvalósul
a környezõ területen. Ki-
derült az is, az Állami
Számvevõszék nemrég
vizsgálta az önkormány-
zat szerzõdéseit, köztük
ezt is és mindent rend-
ben talált. A beruházó
képviselõje hozzátette,
ebbõl a telekbõl jelentõs
részt visszaadnak az ön-
kormányzatnak közte-
rület céljára. Hatvani Zol-
tán (Fidesz) a számok
tükrében kétségbe von-
ta, hogy a kertiek több-
sége elutasítja a Kucorgó
téri beruházást, mint azt
a jelenlévõk közül töb-
ben is folyamatosan
hangoztattak. Politikai
öngyilkosság lenne, ha
olyan beruházást támo-
gatna, amit a körzetében
lakók többsége ellenez,
ezért úgy érzi, a többsé-
get képviseli, és ha jövõ-
re a kerületrész lakói
úgy gondolják, mást vá-
lasztanak helyette, ak-
kor is büszkén vállalja az
elmúlt három évben el-
ért eredményeket.

A több órás szópárbaj
során ismét elõkerültek

az elõzõ napirendi pont
tárgyalásakor már meg-
ismert lakossági és kép-
viselõi aggályok, példá-
ul a beruházó közcélú
felajánlásaira, garanciá-
ira vonatkozóan. Las-
san elfogytak az érvek
és ellenérvek, a hivatal
irodavezetõi, tisztségvi-
selõi és a beruházó kép-
viselõje igyekeztek
minden felmerült kér-
désre legjobb tudásuk
szerint válaszolni. Ha-

tározottan látszott kör-
vonalazódni, hogy a
szakmai diskurzus egy-
re inkább a politikai
csörték áldozatává vá-
lik, az eddigi testületi
üléseken nem tapasz-
talt nyomdafestéket
nem tûrõ agresszív be-
szólások hangoztak el,
egyes képviselõk pedig
folyamatosan megszeg-
ték a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzat elõ-
írásait. A testület végül
névszerinti szavazáson
18 igen, 8 nem és 2 tar-
tózkodás ellenében el-
fogadta az elõterjesz-
tést, amellyel zöld utat
kapott a Kucorgó téri
bevásárlóközpont meg-
építése. 

Ezután a testület jóvá-
hagyta a Helikopter-la-
kóparkban építendõ
óvodáról szóló elõter-
jesztést, mely szerint
2010-es átadása után a
rákoshegyi Hétszín-
virág Óvoda tagintéz-
ményeként fog mûköd-
ni, rögzítették a dolgo-
zói létszámot, a mûkö-
dési költséget, melyet be
kell tervezni a jövõ évi
költségvetésbe. Ugyan-
ez a teendõ az Összefo-

gás óvoda egy csoport-
szobával történõ bõvíté-
se miatt, amely szintén
jövõre épül meg.

A testület ezután arról
döntött, hogy visszahív-
ja Lázár Attila képvise-
lõt tanácsnoki és bizott-
sági tisztségeibõl. A
hozzászólások során a
frakciók képviselõi kö-
zül többen azt javasol-
ták, hogy az elõterjesz-
tést vegyék le a napi-
rendrõl, míg Kiss Lajos
(MSZP), Barna Andor
(SZDSZ), Fachet Gergõ
(Itthon Rákosmentén
Egyesület), Oláh László
(SZDSZ) nagyjából ha-
sonló véleményt fogal-
maztak meg: nem tud-
ják támogatni az elõter-

jesztést, és álláspontjuk
szerint a Fideszbõl a
Jobbikba átigazolt Lázár
Attilának legalább egy
bizottsági hely minden-
képpen jár. Az elhang-
zott felvetésekkel szem-
ben Csorba Béla hivat-
kozott arra a 2006 õszén
megkötött négypárti
m e g á l l a p o d á s r a
(Fidesz-KDNP-MIÉP-
Jobbik), amelyben a Job-
biknak egy külsõ bizott-
sági helyet biztosítanak,
és ez a dokumentum ma
is érvényben van, ennyi
jár e szervezetnek. Du-
nai Mónika (Fidesz) frak-
cióvezetõ szerint, nem
az a gond, hogy a képvi-
selõ pártot váltott. Ér-
tékrendje, és véleménye
szerint az lett volna a
tiszta és becsületes eljá-
rás, ha a Fidesz listájáról
bekerült Lázár Attila ez-
zel egy idõben a mandá-
tumát is visszaadta vol-
na, hiszen az a Fidesz
mandátuma. A testület
végül elfogadta az elõ-
terjesztést. Kóbor János
lett az új külsõ bizottsá-
gi tag, aki a képviselõk
elõtt mondta el az esküt. 

Hajnali fél három kö-
rül került sor az önkor-
mányzat 2010. évi költ-
ségvetési koncepciójá-
nak megtárgyalására. A
kormányzati megszorí-
tások és a gazdasági vál-
ság miatt nagyon nehéz
év lesz a 2010-es, ezért
komoly takarékossági
intézkedésekre lesz
szükség. A testület való-
színûleg a késõi idõpont
miatt nem vitázott,
többségi szavazással el-
fogadta az elõterjesztést.
Ezt követõen közalapít-

ványi beszámolókat
hagytak jóvá, majd a ke-
rületi rendõrkapitány-
ság támogatására vonat-
kozó javaslatot is elfo-
gadták. Az önkormány-
zat 2010-ben, az elõzõ év
támogatási összegével
azonosan, 30 millió fo-
rinttal támogatja a kapi-
tányság munkáját. Ezen
belül a Budapesti Rend-
õr-fõkapitánysággal kö-
tendõ szerzõdés kereté-
ben 26 millió forinttal tá-
mogatja a szabadidõs
rendõri járõrszolgálatot,
a Rákosmente Közbiz-
tonságáért Közalapít-
ványnak pedig 4 millió
forintot biztosít az ala-
pítvány alapító okiratá-
ban megfogalmazott és
a kerületi kapitányság
munkájának támogatá-
sát célzó feladatok meg-
valósítására.

Végül elfogadták a
Polgármesteri Hivatal
hároméves informatikai
stratégiáját, amely töb-
bek között megvizsgál-
ja, hogy közép- és hosz-
szú távon az informati-
ka milyen hatékony tá-
mogatást nyújthat a hi-
vatal mûködéséhez, az
e-közigazgatási felada-
tok megvalósításához.
A javaslat kiterjed az al-
kalmazásokra és az inf-
rastruktúrára, a teljes ar-
chitektúrára, beleértve
az örökölt alkalmazások
továbbfejlesztésére vo-
natkozó politikát is. 

Döntöttek arról is,
hogy a Maros Mozi
földszintjét a kerületi
mûvészeket tömörítõ
MAT 17 kapja meg
használatra a következõ
egy évben. 

Dunai Mónika Hatvani Zoltán

MofS
Highlight
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A XVII. kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiájában (IVS) a
Kucorgó tér olyan akcióterületként szerepel, amelynek fejlesz-
tési céljai között elsõ helyen szerepel a „kerületi alközpont
megvalósítása, kereskedelmi-szolgáltató jellegû bevásárlóköz-
pont létrehozása”.

ELÕZMÉNYEK
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kialakításakor széles körû egyez-
tetések történtek a kerület legfõbb problémáinak feltárása, valamint az
ehhez kapcsolódó fejlesztési célok meghatározása érdekében.

Az alábbi egyeztetések, közösségi rendezvények, partneri együtt-
mûködések segítették a fejlesztési program elkészítését: 
� Mélyinterjúk a civil és intézményi szereplõkkel, kerületi vállalko-

zókkal és a vezetõ köztisztviselõkkel (2007. június-július)
� Lakossági kérdõíves felmérés (2007 nyár)
� Az IVS-hez és az abban megfogalmazott fejlesztési elképzelések-

hez írásbeli vélemény megfogalmazása (2007. november-de-
cember)

a) Kerületi vállalkozók részérõl
b) A kerületi civil szervezetek részérõl
c) A kerületi képviselõk részérõl

� Vállalkozói fórum keretében egyeztetés az IVS-rõl, valamint a vá-
rosközponti fejlesztési elképzelésekrõl (2008. április 15.)

� Kelet-budapesti regionális egyeztetõ fórum (Rákosmente Önkor-
mányzatának szervezésében). A megbeszélés keretében egyezte-
tés történt a szomszédos kerületek és települések önkormányza-
tainak érintettjeivel (polgármesterek, fõépítészek, EU-referensek)
(2008. március 26.)

� Folyamatos partneri együttmûködés kialakítása a Rákosmentén
tulajdonosi szereplõként is jelen lévõ Fõvárosi Önkormányzat ve-
zetõ tisztségviselõivel, valamint az érintett irodákkal (Fõpolgár-
mester-helyettesi kabinetek, Európai Uniós Ügyek Irodája, Fõépí-
tészi Iroda, Vállalkozói és Vagyonkezelési Ügyosztály, Közlekedé-
si Ügyosztály, Környezetvédelmi Ügyosztály) (2007. májustól fo-
lyamatosan)

A széles körû partnerség létrehozásának célja az volt, hogy a XVII.
kerületi civil, vállalkozói és lakossági szereplõk véleményét, motivá-
cióját, attitûdjét, valamint a tulajdonos Fõvárosi Önkormányzat szán-
dékait, javaslatait figyelembe vegyük a fejlesztési programok terve-
zésekor. Így született meg Rákosmente Városfejlesztési Stratégiája.
A Kucorgó tér ennek a stratégiának fontos célhelyszíne. A terület az
IVS és a hatályos Települési Szabályozási Terv alapján Rákoskert al-
központja. 
A tér déli oldalán lévõ terület magántulajdonosa az önkormányzat-
nál 2008 õszén kezdeményezte szabályozási terv elfogadását,
amely 50%-os beépítést tesz lehetõvé egy új üzletközpont számára.
Ez a terület intézményi övezetben helyezkedik el. A Kucorgó téri fej-
lesztés a magántulajdonos által kezdeményezett eljárás, amit Rá-
kosmente Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2008. december
17-én 21 igen és 2 tartózkodás mellett közel konszenzussal támo-
gatott. Mellette hasonló többséggel jóváhagyta a tulajdonos-beru-
házóval kötött településrendezési szerzõdést. A településrendezési
szerzõdésben feltételként az önkormányzat számos közcélú beruhá-
zást kötött ki, amelyet a beruházónak meg kell valósítania.
Ennek nyomán 2009. december 17-én a képviselõ-testület jóvá-
hagyta a terület új szabályozási tervét, amely lehetõvé teszi az új üz-
letközpont megépítését.

MI ÉPÜL?
Az elfogadott településrendezési terv révén a kerület a követke-
zõkkel gyarapodik: 

� új, korszerû üzletközpont
� két új közlekedési csomópont 
� kerékpárút, járda, buszmegálló 
� a Százszorszép Óvoda bõvítése, új földszinti csoportszoba és

egy emeleti tornaszoba építése, az épület felújítása
� a Csongrád utcai orvosi rendelõ bõvítése
� új okmányiroda kialakítása

A településrendezési szerzõdés értelmében a közérdekû beruhá-
zások a magánberuházó költségén valósulnak meg. 
A Kucorgó tér rendezése a rákosmentiek akaratát fejezi ki. A
Kód Kft. által 2008 novemberében végzett 1000 fõs reprezentatív
kerületi felmérés azt mutatta, hogy az emberek 66%-a kifejezetten
támogatja a Kucorgó tér rendezésének és ott egy üzletközpont épí-
tésének tervét, ezzel szemben 7 százalék ellenzi. (A többi válaszadó
nem ellenzi és nem is támogatja.)
Természetesen felmerültek kételyek, aggályok is, sõt, sajnálatos
módon rémhírek, valóságalapot nélkülözõ pletykák, rágalmak is
szárnyra keltek. A rákosmentieknek joguk van tudni az igazságot,
ezért az önkormányzat összeállított egy dokumentumot, amelyben
a beruházással kapcsolatos kérdésekre, és persze a valótlan plety-
kákra is tényszerû válaszok olvashatók. 

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK, 
PLETYKÁK ÉS TÉNYEK
TÉNYEK:
A településrendezési szerzõdésben a beruházó az alábbi kötele-
zettségvállalásokat tette:
1. A beruházáshoz kapcsolódóan a Pesti út–Zrínyi utca és a Pesti
út–Hegyalatti utca keresztezõdésében, valamint a beruházáshoz
tartozó egyéb csomópontok esetében egy-egy, a vonatkozó útügyi
szabványoknak megfelelõ, az illetékes közútkezelõkkel leegyeztetett
és útügyi hatóság által engedélyezett közlekedési csomópontot
valósít meg.
2. A beruházás megvalósításának érdekében a 138218/4,
138218/5, 138218/6 és 138217/200 helyrajzi számú ingatlanokon a
szabályozási tervben elõírt út, kerékpárút, járda, buszmegálló
megépítése a beruházó költségén valósul meg.
3. A Rezgõ utca 15. szám alatti Százszorszép Óvodához 1 földszin-
ti csoportszobát és 1 emeleti tornaszobát épít, valamint az épü-
letet felújítja.
4. A Rezgõ utca 15. szám alatti Százszorszép Óvodában
5.000.000 Ft értékben bútor-, berendezés- és eszközbeszerzést
valósít meg.
5. A Csongrád utca 2. szám alatti rendelõ épületét a rendelõk bõ-
vítése és új okmányiroda kialakítása érdekében új épületrésszel
bõvíti, egységes homlokzattal és tetõszerkezettel látja el.

ÁLLÍTÁSOK ÉS VÁLASZOK
1. „Hogyan kerülhet egy Europark méretû monstrum kerületünk
kertvárosias környezetébe?"

A TÉNYEK:
Az érvényes szabályozás szerint ez a terület Rákosmente alközpont-
ja, egy második városközpont. Indokolt, hogy ennek megfelelõen
széles körû szolgáltatások legyenek elérhetõk a Kucorgó téren.
Az alközpont a déli oldalon ma sem kertvárosias: 96 lakásos társas-
ház, egy vastelep, a városképet romboló bódék állnak területén.
A létrejövõ kb. 29 000 m2 alapterületû telken az 50%-os beépítési
lehetõség szerint maximum 14 500 m2 alapterület építhetõ be. (Ez
fele akkora, mint az említett Europark!)

A KUCORGÓ TÉR ÉS KÖRNYÉKE MEGÚJUL
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A hatályos szabályoknál szigorúbb feltételeket szabtunk. A tervezés
során a beruházót számos olyan elõírás betartására kötelezzük,
amelyek egyikét sem követelhetnénk meg a jelenleg hatályos jog-
szabályok alapján. Ezek a szomszédos társasház és a városkép
szempontjából sokkal kedvezõtlenebb beépítést tennének lehetõvé. 

2. „Túlzott, »faltól falig« beépítés történne. 26 000 m2 területet fog-
nak leaszfaltozni.”
TÉNYEK: 
Az összevonásra kerülõ telket „faltól falig” beépíteni nem lehet, hi-
szen a szabályozási tervben 50%-os beépítési mértéket engedtünk
meg.
Az összevont telkeken összesen 14 500 m2 a beépíthetõ maximá-
lis alapterület. Ebbe a parkolók, járdák és egyéb közlekedõ utak is
beszámítanak. 

3. „Adótorony is épül a kereskedelmi beruházás területén.”
TÉNYEK:
Adótorony nem épülhet, a szabályozási terv egyértelmû tiltást tar-
talmaz erre vonatkozóan. 

4. „Miért nevezték ki a mi keresztezõdésünket Pest keleti kapujának,
amikor az M0-s és A31-es út sokkal nagyobb területe még beépítet-
len?”
TÉNYEK:
A Zrínyi utca és a Pesti út keresztezõdésének területi besorolása fõ-
városi hatáskör. A Fõvárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) a je-
lenleg kerületrész-központtal nem rendelkezõ Rákoskert központjá-
nak szánja ezt az amúgy jelenleg is vegyes funkciójú területet. 
Az M0 és A31-es utak mentén mezõgazdasági és erdõterületek hú-
zódnak, azokon bevásárlóközpont méretû létesítmény felépítését az
FSZKT-ban rögzített övezeti paraméterek nem teszik lehetõvé. 

5. „Nem veszik figyelembe a szomszédos társasház érdekeit, tilta-
kozását.”
TÉNYEK:
A Kertváros Társasház lakói 2009. január 8-án (csütörtökön) 18 óra-
kor tartott lakossági fórumon jelezték a bevásárlóközponttal kapcso-
latos aggályaikat. 2009. január 21-én 10 pontban fogalmazták meg
kéréseiket, amelyet átnyújtottak a kerület fõépítésze részére. Ezek kö-
zül azokat, amelyek a szabályozási terv hatáskörén belül mûszakilag
megoldhatók, beépítettük a rendelettervezetbe és a szabályozásba.
2009. május 13-án, június 15-én és július 7-én lakossági egyezte-
tést tartottunk, amelyen a Kertváros Társasház képviselõin kívül a
választókerület képviselõje, a tervezõk, a beruházó és a fõépítész is
jelen voltak. Az egyeztetés megállapodással zárult, az ebben vál-
lalt akusztikai szakvizsgálat elkészült, annak egy példányát pos-
tai úton megküldtük a Kertváros Társasház részére.
A Kertváros Társasház 10 kérése és azok KSZT-be történõ beépí-
tése részletesen megtekinthetõ Rákosmente Önkormányzata
honlapján (www.rakosmente.hu)
Ezek közül a legfontosabbak: a rakodás, árufeltöltés térszín alá
került, fedett zárt térben történik, felette földfeltöltéssel tetõkertet
kell kialakítani. A térszín alatti kamionrakodó átkerült a Zrínyi utcai
oldalra. A társasház mellett csak a személyzeti parkoló kerül ki-
alakításra. A zajhatásoktól 6 méter magas, növényekkel befuttatott
zajvédõ fal fogja védeni a társasházat, amely elõtt fasort kell kiala-
kítani. A vásárlók által használt parkolók közel 90%-a (!) az épület
alá kerül. Az épület társasház felõli, illetve Kucorgó utca felõli hom-
lokzatát legalább 60%-ban növényzettel fedetten kell kialakítani.
Az üzletközpont övezetében létesíthetõ épület lapostetõs zárófö-
démének a társasház építési övezetétõl mért 30 m-en belüli részét,
de minimum a lapostetõ 20%-át minimum 1 méter földtakarású te-
tõkertként kell kialakítani. A Hegyalatti utcában fekvõrendõrök ke-
rülnek elhelyezésre.

6. „Az ablakoktól, gyerekek játszóhelyétõl, pihenõkerttõl 15-25 mé-
terre halad el a teherforgalom, ami napi 13-20 kamiont jelent.”
TÉNYEK: 
A bevásárlóközpont felé jelenleg is a társasház parkolója néz, a pi-
henõkert és játszókert a ház túloldalán van. A bevásárlóközpont
épülete mögötti áthajtásból adódó, zajjal és átlátással kapcsolatos
problémákat a telekhatáron kötelezõen létesítendõ, 6,0 méter ma-
gas, a bevásárlóközpont felé 45°-ban benyúló, növényzettel befut-
tatott, zajvédõ fal hivatott kiküszöbölni. Ezen kívül a rendeletben
akusztikai szakvéleményre alapozva meghatároztunk egy 48 dB-es
határértéket, amelynél magasabb zajszint a társasház bevásárló-
központ felé esõ homlokzatának legközelebbi pontját nem érheti. A
kamionforgalom összesen három lakóépületet érint. 
A beruházó lakossági fórumokon is elhangzott közlése és a hason-
ló kereskedelmi egységek forgalmának vizsgálata alapján napi 5-6
kamionról van szó, reggel 6 és 8 óra közötti idõszakban. 

7. „Túlzott parkolószám.”
TÉNYEK: 
A parkolást kormányrendelet szabályozza. Összesen 980 db parko-
lót terveztek a bevásárlóközponthoz, ezek közül 861 épületen be-
lül, csupán 119 pedig azon kívül helyezkedik el. Ebben benne fog-
laltatik a személyzet 57 db parkolója is, amely szinte csak munka-
kezdéskor és befejezéskor történõ mozgást jelent.

ÖSSZEFOGLALVA:
Rákosmente és az itt élõk érdeke a kertvárosias, otthonos környe-
zet, jó levegõ, nyugalom megõrzése. Ugyanilyen elemi érdeke, hogy
legyenek beruházások, fejlesztések, modern szolgáltatások, új mun-
kahelyek, ezek feltétele, hogy jönnek befektetõk, jön tõke kerületünk-
be, és növekszik a kerület adóbevétele, amit közcélú fejlesztésre for-
díthat. Az önkormányzat szerint egyszerre kell érvényesülnie mindkét
követelménynek, mert a rákosmentieknek mindkettõ jogos igénye. 
Rákosmente és az itt élõk érdeke, hogy minél elõbb képes legyen
„saját lábára állni”, hogy minél önállóbb város lehessen. Növe-
kedjenek saját jogon szedett adóbevételei, amit az önkormány-
zat a kerület mûködtetésére, fejlesztésére fordíthat. Ez több ok-
ból is fontos és aktuális feladatunk:
- a kerület által ellátott oktatási, szociális feladatok állami finanszí-
rozása folyamatosan romlik, a kormányzati elvonások intézménye-
ink mûködtetését veszélyeztetik. 
- 2014-tõl infrastrukturális célú fejlesztési EU-források nem lesznek
elérhetõek a Közép-magyarországi Régió (Budapest és Pest me-
gye) számára. Ennek az az oka, hogy a Közép-magyarországi Régió
eléri az EU átlag GDP-jének 75%-át. 
A fentiek miatt:
- törekszünk minden energiánkkal arra, hogy most, amikor még

ezek a források elérhetõek számunkra, rengeteg pályázatot nyújtot-
tunk be és nyertünk el, ezzel a régió önkormányzatai között az egyik
legsikeresebb pályázónak számít Rákosmente. 
- már most gondoskodni igyekszünk a jövõbeni pluszforrások biz-
tosításáról, ilyen lehet a hasonló magánberuházóktól beszedett adó.
Ha megépül a Kucorgó téri üzletközpont, az épület után éves szin-
ten az önkormányzatot megilletõ adóbevétel elérheti a 200 millió fo-
rintot. Ezt a kerület fenntartására, fejlesztésére fordítjuk. 
Rákosmente és az itt élõk érdeke, hogy a helyi munkahelyek
száma bõvüljön, hogy ne kelljen órákat utazni, ha dolgozni aka-
runk. A beruházás következtében több mint 200 új munkahely ke-
letkezhet, amelyek jelentõs részét kerületi lakók tölthetnék be.
Rákosmente és az itt élõk érdeke, hogy a Kucorgó tér és környé-
ke rendezõdjön. Ez a terület eddig inkább a kerületünk szégyellni
való részei közé tartozott, elhanyagolt vastelep, városképet rombo-
ló bódék sorakoznak területén. Cél, hogy hamarosan Rákosmente
egyik fejlõdõ alközpontja legyen. 

Rákosmente Önkormányzata
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A Tátrai Trend Kerten
Lemezbemutató koncert Tátrai Tibor új zenekarától

� HORVÁTH TIBOR

K ülönleges Miku-
lás-napi ajándék-

ban részesülhettek
azon szerencsések,
akik ellátogattak de-
cember 6-án a Tátrai
Trend koncertjére a
Rákoskerti Mûvelõdési
Házba. A rendezõk
ajándékkal kedvesked-

tek, minden látogató
megkapta Tátrai Tibor
korábbi formációjának,
a Magyar Atomnak a
mûsoros kazettáját, a
leggyorsabb ötven vá-
sárló pedig a mostani

formáció elsõ CD-jével
is gazdagodhatott.

A Latin Duó tavaly
téli nagy koncertjein ta-
lálkozott Tátrai Tibor je-
lenlegi zenésztársaival,
a közös muzsikálás so-
rán pedig hamar kide-
rült, hogy együtt is al-
kothatnának valami
maradandót. Nyár ele-
jén vált valósággá,

hogy létrejöhet az a
produkció, amely a
„keresztségben” a Tát-
rai Trend nevet kapta.
Bizonyára nem keve-
sen lesznek, akiknek a
Tátrai Band ugrik majd

be ennek hallatán, hi-
szen az új név erre rí-
mel, de ez nyilván csak
Tibusz tréfája, mivel a
korábbi sikeres zene-
karral ellentétben itt
nincs énekes. Tátrai vi-
szonya a trendhez? Ez
szintén vicc: ha van,
aki nem követi a ma-
gyar zenei divatot, ak-
kor az pontosan õ. 

Elsõ stúdióalbumuk,
a novemberben napvi-
lágot látott Kis-Duna
keringõ tíz remek dalt
tartalmaz, amelyet egy
országos turné kereté-
ben kívánnak megis-
mertetni az igényes ze-
ne szeretõivel. A két-
szer negyvenöt perces,
kitûnõ hangulatú kon-
certet követõen a zene-
kar tagjai dedikálták
az albumokat, de
akadt olyan rajongó is,
aki a gitárhevederére
kérte az egyik legna-
gyobb magyar gitáros
szignóját.

� SZAKÁCS ZSUZSA

A Rákoskerti Mû-
velõdési Házban

december 5-én nyílt
meg Simorka Sándor
szobrászmûvész kiál-
lítása, amit ezúttal
nem csak lelkükben
raktározhattak el a je-
lenlévõk, hanem vásá-
rolhattak is a kiállított
szobrokból, festmé-
nyekbõl. Szelepcsényi
Sándor - rákoskerti lo-
kálpatrióta, a polgári
kör elnöke - köszöntõ

szavai nyitották meg a
tárlatot, amelynek

mûalkotásai mind
rendkívül finomak,
mívesek, nagy beleélé-
si képességgel szüle-
tett alkotások. Simor-
ka munkásságára igen
nagy hatással van his-
torikus érdeklõdése,
mûveinek témáját sok-
szor meríti a múltból.
Mûvészetét sajátos
szenvedély fûti, mû-
veinek formagazdag-
sága, a mintázás ele-
vensége, a lélek láza-
dása minden munká-
jában tetten érhetõ.

Simorka Sándor szobrai

HIRDETÉSFELVÉTEL
A                         -BA

A HOME(center KÖZELÉBEN, PESTI ÚT 290.

A CSABAI CSILLAG SZINI ÉS MUSICAL STÚDIÓ 

SZEREPLÕVÁLOGATÁST 
ÉS PÓTFELVÉTELIT HIRDET 

a Csaba Ház készülõ produkciójához 6-13 éves és
14-18 éves korig. 

A felvételi meghallgatás helye: 
Rákoscsabai Közösségi Ház. 

Ideje: 2010. január 10. 10.00.
A meghallgatás tárgya: legalább 2, fejbõl tudott
irodalmi anyag, mûfaji megkötés nélkül és 1 zenei
anyag, mûfaji megkötés nélkül.

� SZAKÁCS ZSUZSA

A Rákosmentén élõ
képzõmûvészek

már szép hagyomány-
ként, évek óta karácso-
nyi gyûjteményes kiál-
lításra és vásárra várják
a helyi lakosságot. Így
történt ez december 4-
én a Csabaház Galériá-
jában, ahol Kecskeméti
József, a mûvelõdési ház
igazgatója látta vendé-
gül és nyitotta meg a
Csabai Mûvészeti Sza-
lon mûvészeinek vásár-
ral egybekötött kiállítá-
sát, amelyen Derzsi Ka-
talin énekes közremû-

ködött. Orosz Mártával,
a Vigyázó Sándor Mû-
velõdési Ház januártól
nyugdíjba vonuló igaz-
gatójával és Martonosi
Györggyel közösen cso-
dáltuk meg a kiállított
mûvészek – a teljesség
igénye nélkül: Ballonyi
Pál Margit, Mecseki Har-
gita, Parrag Emil, Lipták
György, Kukucska János
– alkotásait, amelyek
akár értékes karácso-
nyi ajándékként ott le-
hetnek az ünnepi fe-
nyõfák alatt, hisz de-
cember 23-ig várja az
érdeklõdõket a Csaba-
ház Galériája.

A Csabaház 
karácsonyi vására
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A Mikulás-kupáért játszottak
A keresztúri kosarasok nyerték meg a tornát

� MUNKATÁRSUNKTÓL

R ákosmente Önkor-
m á n y z a t á n a k

Sport Csoportja idén is
megszervezte az alsó
tagozatosok játékos
sportvetélkedõjét. Az
Újlak utcai Általános
Iskola biztosította a
helyszínt és tanárai
közremûködésével a
magas színvonalú le-
bonyolítást.

A testnevelõk, taní-
tók alapos felkészíté-
sének és az induló
gyerekek lelkes ver-
senyzésének nyomán a
következõ eredmé-
nyek születtek: 1. osz-
tályosok: Újlak, Dia-
dal, Kossuth, Zrínyi,
Sugársuli. 2. osztályo-
sok: Újlak, Diadal,
Kossuth, Zrínyi, Su-
gársuli. 3. osztályosok:
Kossuth, Újlak, Zrínyi,
Diadal, Sugársuli. 4.
osztályosok: Kossuth,
Újlak, Diadal, Sugár-
suli, Zrínyi.

� SZAKÁCS ZSUZSA

A M i k u l á s - k u p a
volt a tét decem-

ber 12-én a Pál Apostol
iskola tornatermében,
ahol a Keresztúri Köz-
ponti Sportsuli DSE ko-
sárlabda szakosztálya
látta vendégül a Buda-
foki Kosár Klub, a Radó
Basket és a Fót DSE
1995 utáni születésû,
serdülõ fiúk csapatát. A
házigazdák elég udva-
riatlanul kezdtek a fóti
csapat ellen, már az el-
sõ percekben 8:0-ra ve-
zettek, majd a 4x10 per-
ces nyitó meccs 100:17-
es végeredménnyel zá-
ródott. Ez a jó lendület
a torna végéig kitartott,

hisz a Keresztúri Ko-
sársulisok végig maga-
biztosan, nagy fö-
lénnyel meccseltek, így
megérdemelten végez-
tek az elsõ helyen (1.
Keresztúri Kosársuli, 2.
Budafoki Kosár Klub,
3. Radó Basket, 4. Fót
DSE).

Domokos Éva tanítvá-
nyai ezúttal is bebizo-
nyították, nem volt vé-
letlen a nyári, ausztriai
siker, ahol a World-
Sport Fesztiválon
ezüstérmet szereztek
az amerikai gárda mö-
gött, majd õsszel meg-
nyerték a Keresztúr-
kupát, most pedig az
évadzáró torna megint
sikeresen végzõdött.

Bada Lajos, a Pest
Megyei Kosárlabda
Szövetség fõtitkára is
jelen volt a kosárgálán,
majd lapunknak el-
mondta, nagy öröm-

mel tett eleget Domo-
kos Éva meghívásá-
nak, hisz mindig izgal-
mas a fiatal generáció
játékát figyelni, talál-
gatni, kikbõl lesznek a

jövõ Dávid Kornéljai,
Gulyás Róbertjei. Ki-
emelten jónak tartja a
Keresztúri Kosársuli
játékosállományát és a
csapat erõs közösségi
szellemét Domokos
Éva vezetésével.

A csapatok játékosai
különdíjban is részesül-
tek, a torna legeredmé-
nyesebb játékosa Szei-
berling Máté (Keresztúri
Kosársuli), a legügye-
sebb játékos Nyulasi
Bence (KK) és a csapata
legjobb játékosa címet is
a helyi kosaras Kovács
Zoltán érdemelte ki,
amihez Fodor László, a
Fidesz kerületi alelnöke
is gratulált az ifjú tehet-
ségeknek.

� SZAKÁCS ZSUZSA

A Kossuth Lajos Ál-
talános iskola tor-

nászai évtizedek óta
dicséretes eredménye-
ket érnek el, ami elsõ-
sorban a két kiváló tor-
natanárnak, Villám
Károlynénak és Sasvári
Lászlónak köszönhetõ.
A tanár urat a szünet-
ben kérdeztem, mi a
titka sikerüknek.

– Nálunk évtizedes
hagyománya van a
tornának, talán az is

közrejátszott, hogy ki-
csi az udvar a labdajá-
tékokhoz, így maradt
a terem. És ott tornáz-
ni lehet a legjobban.
Kiemelten fontosnak
tartom, hogy iskolánk-
ban az alsó tagozatos
diákokat is szakos ta-
nárok tanítják a test-
nevelésre heti négy
órában. Nálunk dél-
utánonként dübörög a
tornaterem, hetente
három alkalommal
tartunk kolleganõm-
mel edzéseket, ahova

bárki jöhet tanulóink
közül, nem csak az
ügyesek, a tornászal-
katúak, hanem akinek
csak kedve van a kö-
zös mozgásra. Nagyon
jó kapcsolatunk ala-
kult ki a szülõkkel is,
ez a jó eredmény nél-
külük nem sikerülne.
Mivel nagy a rálátá-
sunk a gyerekekre,

ezért könnyû dolgunk
van a kiválasztásnál,
persze õket külön ké-
szítjük fel a verse-
nyekre. A sport min-
den életkorban az
egészséges életmód
fontos része, ráadásul
a szellemi aktivitást is
jelentõs mértékben be-
folyásolja – zárta érté-
kelését Sasvári László.

Alsósok játékos
versengése

Rákoskerti tornakupa
Jól szerepeltek a házigazda kossuthos tornászok

Tizenharmadik alkalommal rendezte meg a
Kossuth Lajos Általános Iskola december 12-én
a Rákoskert Torna-kupát harmincöt csapat
részvételével, az ifjú tornászok döntõ többsége
vidékrõl érkezett. A lányoknál I-II. korcsoport-
ban a vendéglátók teljesítménye érdemelte ki
az aranyérmet, a fiúknál mindkét korcsoport-
ban a szegedi Arany János Általános Iskola ta-
nulói végeztek az elsõ helyen, a házigazdák
ezüstérmet nyertek. A díjkiosztón részt vett
Guczogi György olimpikon, Riz Levente pol-
gármester, Fohsz Tivadar alpolgármester és
Hatvani Zoltán képviselõ.
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