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Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – a karácsonyi ünnepek miatt
elõrehozva, december 16-án 16-18 óra között a Kaszáló
u. 45. alatt. Parlamenti látogatásra jelentkezés: 06-20-
770-6565.

Polgármester
Riz Levente – Fidesz – december 8. Bejelentkezés: 253-
3306, 253-3398.

Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: december 1. Elõzetes beje-
lentkezés: 257-5054. 

Alpolgármesterek
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz – bejelentkezni az
ügyfélszolgálati irodában lehet. * Fohsz Tivadar –
Fidesz – december 8. Bejelentkezni az ügyfélszolgá-
lati irodában lehet. * Horváth Tamás – Fidesz –

december 15. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati iro-
dában lehet.

Tanácsnokok
Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén 18–19
óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Lázár
Attila – Fidesz közbiztonsági és sporttanácsnok – a
hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz-iroda, Péceli út 106. *
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Fekete költségvetési év elé 
néz az önkormányzat

Mezei õrszolgálatot hoz létre közösen Rákosmente, Kõbánya és a XVI. kerület 

� TORKOS MATILD–KILI TAMÁS

A november 20-ai
testületi ülés pol-

gármesteri tájékoztató-
val kezdõdött. Riz Le-
vente sötét képet festett a
jövõ évben várható költ-
ségvetési helyzetrõl. A
parlament elõtt fekvõ
2009-es országos költ-
ségvetés tervezete alap-
ján a polgármester kije-
lentette: fekete év elé né-
zünk, a kormányzati po-
litika tönkreteszi az ön-
kormányzatokat. A
helyhatóságok állami fi-
nanszírozásának mérté-
ke 2009-ben a 2004-es
szintre esik vissza, az
azóta mért inflációt,
energiaár-emelést az ön-
kormányzatoknak kell
kigazdálkodniuk. Fi-
nanszírozásuk nominá-
lisan, és reálértékben is
jelentõsen csökken. Leg-
nagyobb visszavágás az
oktatás és a bérek terüle-
tén történik, a közpon-
tosított elõirányzatok fi-
nanszírozása 78,9 milli-
árd forinttal csökken, a
közoktatási feladatokat
32,6 milliárddal, a szoci-
ális feladatokat 12 milli-
árddal rövidítik meg. A
XVII. kerület kapcsán
konkrét példákkal il-
lusztrált a városvezetõ.
Az óvodai nevelés fej-
kvótája 2008-ról 2009-re

például a nagycsoport-
ban 243 ezer forint he-
lyett 198 500 forint lesz.
Az iskolai nevelés fej-
kvótája is drasztikusan
visszaesik, például egy
a harmadik osztályos is-
kolás után 2007-ben 212
ezer, 2008-ban 183 ezer
forintot kaptunk a köz-
ponti költségvetésbõl,
jövõre csupán 142 ezret.
Ez az egész intézmény-
rendszerre vetítve tragi-
kus következményeket
von maga után.

Az állami finanszíro-
zás Rákosmente számá-
ra 2009-ben újabb 500
millió forinttal lehet ke-
vesebb, tovább ront a
helyzetünkön az inflá-
ció, a várható újabb
energiaár-emelések és
ehhez jön még hozzá a
rossz forrásmegosztás,

ráadásul a gazdasági
válság miatt arra is szá-
mítanunk kell, hogy az
iparûzési adóbevéte-
lünk is kevesebb lesz.

A polgármester beszá-
molt a Fõvárosi Közgyû-
lés által októberben ho-
zott egyik kerületünket
hátrányosan érintõ dön-
tésrõl, a fõvárosi útfelújí-
tási program szanálásá-
ról. Nyolc kerületi utat
húztak le a felújítandók
listájáról. Riz Levente el-
mondta, mindent meg-
tesz, hogy az utak leg-
alább egy része vissza-
kerüljön a programba,
ennek érdekében tár-
gyalt az illetékes fõpol-
gármester-helyettessel.

Az elsõ napirend elõt-
ti felszólalóként Hatvani
Zoltán (Fidesz) rákos-
kerti képviselõ a Rákos-

kert melletti M0-s elke-
rülõ autópálya melletti
zaj miatti lakossági pa-
naszokról számolt be,
eddig tíz utcából keres-
ték meg az elviselhetet-
len zajterhelés miatt. A
képviselõ szerint elfo-
gadhatatlan, hogy a zaj-
védõ falak nem épültek,
és a megígért véderdõ
telepítése sem történt
meg.

Dunai Mónika (Fidesz)
rákoscsabai képviselõ
csatlakozva a Hatvani
Zoltán által felvetett
problémához elmondta,
hogy Rákoscsabán is el-
viselhetetlen a zaj, van
olyan ház, amelyik 200
méterre van az autópá-
lyától, mindent meg kell
tenni azért, hogy maga-
sított zajvédõ falak léte-
süljenek, és elõnevelt

fákkal valósuljon meg a
véderdõ.

A képviselõ felkérte
az összes frakciót, hogy
közösen lépjenek fel és
ne hagyják, hogy Rákos-
borzasztóvá váljék az
Árpád-kori település.

Riz Levente válaszá-
ban jelezte, 2006 elõtt en-
nél többet is ki lehetett
volna harcolni, de az
elõzõ ciklusban jóváha-
gyott tervdokumentáci-
óba - a kerületi lobbi
gyengesége miatt - nem
került bele a városrész
számos szempontja, itt
utalt a 2002-2005 között
hozott eredménytelen
testületi határozatokra.
A városvezetõ elmond-
ta: nemrég közös fellé-
pést szervezett a környe-
zõ településekkel, kez-
deményezte a NIF Zrt.-
vel az egyeztetést, javas-
latait levélben elküldte,
várja a reakciót. Riz Le-
vente jelezte: a panaszok
okán zaj- és rezgésméré-
seket rendel meg az
érintett területeken, ha
az adatok indokolják,
utólag is lehet kötelezni
az építtetõt a zajvédelmi
intézkedésekre. A pol-
gármester el kívánja,
hogy az elmaradt véder-
dõ-telepítést elõnevelt
facsemetékkel a legsür-
gõsebben hajtsák végre,
150 méter széles véder-
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Fejér Gyula – Fidesz, mûszaki tanácsnok – bejelent-
kezni a 253-33-16-os telefonszámon lehet.

A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden hó 1.
szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ óvodában.
Dr. Benkõ Péter – MSZDP – megbeszélés szerint a
Polgármesteri Hivatalban (06-20-9509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – december 4.

17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
Csorba Béla – KDNP–MIÉP, VFB-elnök – elõzetes
telefonos egyeztetés után (253-3328) a KDNP Péceli
út 220. szám alatti székházában.
Derczbach Istvánné – MSZP – minden hónap 1.
keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz, 17. evk. – minden
hónap 1. csütörtökén 18-19 óráig a Csekovszky Ár-
pád Mûvelõdési Házban.

Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2. csü-
törtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület – egyez-
tetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – december 4. 17–18 óra kö-
zött a Rákoshegyi Közösségi Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP–MIÉP, 12. evk., SZLB-
elnök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között
a Rákoscsabai Közösségi Házban.
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dõt alakítsanak ki, meg-
felelõ magasságú és
mennyiségû zajárnyéko-
ló falakat helyezzenek
el, valamint rendesen
irtsák a területen a par-
lagfüvet. Az autópálya-
építõ társaságtól azt is
kérték: állítsa helyre Rá-
koscsaba és Pécel között
a kerékpáros- és gyalo-
gos forgalom lehetõsé-
gét, valamint újítsák a
építési munkák során
tönkrement burkolatú
Zrínyi, Czeglédy Mihály
és Tarcsai utakat. 

Ruthner György
(MSZP) visszautalt az
októberi testületi ülésen
felvetett témára, misze-
rint az önkormányzat
elmulasztotta kiírni a
kerületi közétkeztetésre
a közbeszerzési pályá-
zatot. Fohsz Tivadar al-
polgármester elmondta,
hogy a jelenleg a szol-
gáltatást végzõ céggel
kötött szerzõdés lehetõ-
vé teszi, hogy 2009.
március végéig meg-
hosszabbítsák a megál-
lapodást, ezt a megol-
dást fogják választani.

A testület ezután zárt
ajtók mögött hat hatósá-
gi ügyben hozott dön-
tést, majd ugyancsak
zárt ajtók mögött elbí-
rálta a Gyermekjóléti
Központ vezetõi állásá-
ra kiírt pályázatot.   

A testület ezután rá-
tért a beterjesztett ren-
deletalkotási javaslatok-
ra, elõbb egyhangú sza-
vazással a vagyonren-
deletét módosította, fi-
gyelembe véve a Ne-
mesbükk utca - Gombo-
si utca - Mezõõr utca -
Izbég utca által határolt

területre októberben el-
fogadott

Helyi Építési Szabály-
zatot. Mint arról koráb-
ban beszámoltunk, az
ingatlantulajdonosok-
kal történt megállapo-
dás értelmében a terü-
letrendezéssel önkor-
mányzati tulajdonba
kerülnek ingatlanok,
ennek megfelelõen kel-
lett módosítani a va-
gyonrendeletet.

A testület ezután mó-
dosította a helyi adók-
ról szóló rendeletét az
országgyûlés által elfo-
gadott 2009. január 1.-
tõl érvényes törvény-
módosítást figyelembe
véve. 

A törvénymódosítás
miatt megszûnnek azok
a kedvezmények, me-
lyek csak vállalkozó tu-
lajdonában lévõ iparte-
rületekre, munkahelyi
területekre, illetve a je-
lentõs zöldfelületû
munkahelyi területekre
vonatkoztak.

Az L4 (intenzív kert-
városias lakóterületek)
esetében a magánsze-
mély tulajdonában lévõ
telkekre megszûnne az
1000 m2 mentesség, de
ez csak abban az eset-
ben, ha az ingatlan be-
építetlen, vagy nem la-
kás céljára szolgáló épít-
ménnyel beépített.

A törvény ugyanak-
kor mentességet ad a
mûemlékek felújításá-
hoz kapcsolódva, így az
önkormányzati rende-
letünk is tartalmazza a
mentességet. A jelen
gazdasági helyzetben
az elõterjesztõ Fohsz Ti-
vadar alpolgármester

javaslatára a testület a
helyi adó emelésével
nem kívánta megterhel-
ni a kerület lakosait és
vállalkozóit. Így meg-
maradt az eddig alkal-
mazott adó mértéke.

Eszerint:
� az építményadó mér-

téke az építmény 50
m2-nyi hasznos alap-
területéig 600 Ft/m2/
év, ha az építmény
hasznos alapterülete
meghaladja az 50 m2-
t, akkor 30 000 Ft + 50
m2 feletti rész után
1000 Ft/m2/év.
� a telekadó mértéke a

mentesség alá esõ te-
rület felett 200 Ft/
m2/év.
A testület módosította

idei évi költségvetési
rendeletét, majd a Kö-
zép-magyarországi Re-
gionális Közigazgatási
Hivatal törvényességi
észrevételére hatályon
kívül helyezte zajrende-
letét és felkérte a polgár-
mestert, hogy tekintse át
a környezeti zaj- és rez-
gés elleni védelem egyes
szabályairól szóló
284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet alapján a képvi-
selõ-testület rendeletal-
kotási jogkörébe tartozó

szabályozási tárgykörö-
ket, készíttessen rende-
lettervezetet és terjessze
a képviselõ-testület elé.

A novemberi ülésen a
legnagyobb vitát Rózsa-
hegyi Péter (Fidesz) kép-
viselõnek a Rákosmenti
Mezei Õrszolgálat létre-
hozására vonatkozó ja-
vaslata váltotta ki. 

Történt ez annak elle-
nére, hogy már az elõzõ
önkormányzati ciklus-
ban felmerült az illegá-
lis szemetelés vissza-
szorítása érdekében me-
zõõri szolgálat felállítá-
sának szükségessége, és
ez év szeptemberben el-
vi egyezség született a
X. és a XVI. kerületi ön-
kormányzatok vezetõi-
vel, hogy a XVI. kerület
gesztorsága mellett a
három önkormányzat
társulást hoz létre a me-
zõõri szolgálat közös el-
látására.

A társulás révén lehe-
tõség van arra, hogy
legkevesebb tíz mezõõr
alkalmazásával, négy
gépkocsival, motorke-
rékpárokkal, szükség
szerint rendõrökkel,
polgárõrökkel, kerékpá-
ros és lovas sportolók
bevonásával egy olyan

szolgálatot mûködtes-
senek a kerületek,
amely a nap 24 órájában
jelen van a külterülete-
ken - indokolta a javas-
latot az elõterjesztõ.

Az újonnan létreho-
zott õrszolgálat megala-
kítási költségeinek 50
százalékát, de - mezõõr-
önként - legfeljebb 300
ezer forintnak a megté-
rítését, a létrehozást kö-
vetõ kilencven napon
belül az állami költség-
vetéstõl igényelheti vis-
sza az önkormányzat.

Az önkormányzat az
õrszolgálat fenntartásá-
val és mûködésével
kapcsolatban felmerülõ
költségek - személyi és
dologi kiadások - ötven
százalékának, de legfel-
jebb 50 000.-Ft/hó/fõ
megtérítését negyed-
évente utólag, illetve az
újonnan megalakított
õrszolgálat negyed-
évente, a létrehozását
követõ negyedévtõl ké-
relmezheti.

Vagyis a finanszíro-
záshoz az állam utólag
jelentõs mértékben hoz-
zájárul. Ennek ellenére
az ellenzék soraiban
többen ellenezték a
szolgálat felállítását.
Barna Andor (SZDSZ)
képviselõ a javaslattal
alapvetõen egyetértett,
ám azt mondta, hogy el
kellene halasztani a
megalakítását.

Ruthner György a
várható költségeket vi-
tatta. Oláh László azt a
kérdést vetette fel, hogy
a külterületek földtulaj-
donosai tudják-e, hogy
mezõõri járulékot kell
majd fizetniük. Hatvani Zoltán az M0-s körgyûrû zajártalmairól beszélt
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Környezetvédõ ovisok
A Százszorszép oviban a „kukatündér” társasjáték az egyik kedvenc

Várjuk környezetvédelmet érintõ észrevételeiket, javaslataikat:
kornyezet@rakosmente.hu

� MUNKATÁRSUNKTÓL

R ákosmente Önkor-
mányzata ingyenes

veszélyeshul ladék-
gyûjtési akciót szerve-
zett november 15-én a
Polgármesteri Hivatal
parkolójában. A lakos-
ság közel 10 tonnányi
veszélyes hulladékot
adott le ezen a napon.
Savas akkumulátorok-
ból 50 kg, szárazele-

mekbõl, gombelemek-
bõl 50 kg, fényforrások-
ból 20 kg, folyékony és
szilárd növényvédõ- és
rovarölõ szerekbõl 160
kg, lejárt szavatosságú
gyógyszerekbõl 130 kg,
lakkmaradékokból ,
szerves oldószerekbõl,
festékes textíliákból és
ecsetekbõl 160 kg, fes-
tékpatronokból 40 kg,
fáradt olajból 800 l,
használt sütõzsírok és

olajokból 300 l, elektro-
mos és elektronikai hul-
ladékokból 2700 kg,
használt gumiabroncs-
okból 2000 kg, diszper-
zites csomagolásból
1000 kg és szennyezett
fémcsomagolásból 2000
kg szemét gyûlt össze.

Nagy sikere volt az
akciónak, s a lakók sze-
retnék, ha évente kétszer
lenne lehetõség a veszé-
lyes hulladékot leadni.

� MUNKATÁRSUNKTÓL

A rákoskerti Száz-
szorszép Óvoda

1946-ban nyitotta meg a
kapuit, a három évti-
zeddel ezelõtt történt
bõvítése ellenére mégis
férõhelyhiánnyal küzd,
évek óta háromszoros a
túljelentkezés. Az intéz-
mény hat éve részesült
az Oktatási Minisztéri-
um által adományozott
Közoktatás minõségéért
díj elismerésben, két éve
pedig elnyerte a Kör-
nyezetvédelmi Minisz-
térium ítélete alapján a
Zöld Óvoda címet. Az
óvoda a Magyar Ma-
dártani Intézet tagja. La-
punknak nyilatkozott
Béres Károlyné intéz-
ményvezetõ, aki 2005-
ben Rákoskertért díjban
részesült

– Mióta fektetnek ekkora
súlyt a környezettudatos
nevelésre?

– Fontosnak tartjuk,
hogy a gyerekek az is-
kolakezdés idejére már
sokat tudjanak a kör-
nyezetükrõl. Másfél év-

tizede egy felmérés so-
rán megkérdeztük a
szülõket, mennyit ki-
rándulnak a csemetéik-
kel. A válasz: idõhiány
és egyéb okok miatt
igen keveset. A szülõk
szerették volna, ha ezt a
feladatot átvállaljuk tõ-
lük. Már a legkisebbek-
kel is gyakran sétálga-
tunk az ovi környékén,
levelet gyûjtünk a pla-
tánsoron, vagy egy kö-
zeli tanyán megnézzük
a teheneket. A nagyob-
bak már 4-5 órás gya-
logtúrát tesznek a
Merzse-mocsárhoz.
1994 óta minden nyáron
egyhetes természetis-
mereti tábort szerve-
zünk különféle nemzeti
parkok területére. Idén
45 gyermek táborozott
Pálkövén!

– Nem túl kicsik még a
gyerekek egy bentlakásos
táborhoz?

– Az óvónõk ilyenkor
anyjuk helyett anyjuk-
ként funkcionálnak, s
különben is olyan izgal-
mas kísérletekben vesz-
nek részt, hogy nem

gyötri õket a honvágy. A
növények és az állatok
megfigyelésén túl még
vízbiológiát is tanulmá-
nyoznak: kis szûrõkkel
vizsgálják meg a vödör-
ben lévõ víz felületét.

– Igen jó a híre az álla-
tok világnapjához kapcso-
lódó rendezvényüknek is.

– Valóban közkedvelt
ez a programunk. Tíz
éve folyamatosan meg-
tartjuk október elsõ
szombatján a családi ját-
szóházunkat. Ilyenkor
minden teremben más
és más foglalkozás zaj-
lik: állatos totót tölthet-
nek ki, lufiból és papír-

ból állatokat hajtogat-
hatnak, hatalmas puz-
zle-játékot rakhatnak ki.
Az ovi falán ilyenkor ki-
állítást rendezünk a leg-
szebb állatos rajzokból,
a gyerekek pedig be-
hozhatják az élõ kisálla-
taikat is. Az állatsimo-
gatásnak mindig nagy
sikere van, volt már
kecske és póniló, a fo-
lyosókon teknõs, tenge-
rimalac, fehér egér és
papagáj. A családi ját-
szónap izgalmas része a
tûzoltók vagy rendõrök
által tartott kutyás be-
mutató, akárcsak a záró
koncert a Mézengúz

együttes vagy Mikola
Péter elõadásában.

– Mit tesznek a környe-
zettudatos szemlélet kiala-
kításáért?

– Folyamatosan tar-
tunk papírgyûjtést, az
összegyûjtött csomago-
kat pedig kéthavonta el-
szállíttatjuk. Külön
gyûjtjük a háztartásban
elhasznált olajat, zsiradé-
kot 50 literes hordókban.
A kicsik nagyon szeretik
a "kukatündér" néven fu-
tó környezetet megis-
mertetõ társasjátékot is.

– Mi a titkuk?
– Úgy hiszem, a Száz-

szorszép ovisokba bele-
ivódik a természet sze-
retete és védelme. Az
eredményes munka az
egész munkatársi kol-
lektívánknak tulajdonít-
ható. A tábor fõként a
pedagógusok, a "Szebb,
virágosabb kerületért
díj" pedig a gondnoka-
ink érdeme, akik szív-
vel-lélekkel szépítik az
udvarunkat. Remélhe-
tõleg az ovisok is ilye-
nek lesznek, mire meg-
nõnek.

Begyûjtötték a veszélyes hulladékot

Tíz tonnányi veszélyes anyag gyûlt össze

Madártani elõadás az ovisoknak
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J ó hangulatú, családi-
as környezetben idén

harmadszor rendezett
integrált díjlovagló és
ügyességi versenyt a
Rákoscsabai Fecske Lo-
vas Egyesület a Kerektó
utcai lovardában no-
vember 15-én, ahol
együtt versenyeztek az
értelmi sérült és egész-
séges gyermekek, fel-
nõttek. A tizenöt évvel
ezelõtt alakult, családi
vállalkozásban mûködõ
egyesület elnöke Kar-
csics Ferenc, felesége Jä-
ger Éva az alelnök, mun-
kájukat gyermekük, ifj.
Karcsics Ferenc hivatásos
lovasedzõ segíti.

A vetélkedõre össze-
sen hatvanan neveztek,
közülük húsz értelmi sé-
rült, illetve segítségre
szoruló kisgyerek lova-
golt. Felvezetõ lovas se-

gítségével a legkisebbek
és a fogyatékkal élõk kü-
lön kategóriában indul-
tak. Mindegyikük egy-
egy apró lovas szobrot,
oklevelet és ajándékot
kapott. A második, har-
madik korcsoportban a
tizennyolc év alatti, illet-
ve feletti egészséges lo-
vasok, a negyedik ver-
senyszámban pedig a
10-15 éve lovagló hala-
dók vetélkedtek, nekik
egy egészen komoly, ne-
hezített ügyességi pályát
kellett lelovagolniuk. A
mintegy kétszáz érdek-
lõdõt, kísérõ családtagot
babgulyással vendégel-
ték meg. A legkisebbe-
ket ingyenes pónilo-
vaglásra várták, majd
késõ délután marcipá-
nos tortával vendégeltek
meg mindenkit, este pe-
dig tûzijáték, tábortûz
zárta az egész napos
rendezvényt.

Integrált díjlovaglás
Rákoscsabán

Rákoskerti tekeverseny 
A Mikulás Kupáért gurítanak

R ákosmente Önkor-
mányzata és a

Rákoskerti Tekézõk Ba-
ráti Köre Egyesület te-
keversenyt rendez de-
cember 1-tõl 20-ig az
RTBK SE tekepályáján
(Pesti út 261).

V e r s e n y s z á m o k :
szabadidõsport. 10-14
éves lány, fiú; 14-18
éves lány, fiú; 18 év fe-
lett nõ, férfi. Verseny-

sport: serdülõ lány,
fiú; ifjúsági lány, fiú;
felnõtt nõ, férfi. Egyéni
és csapatverseny: nõi
csapat 4 fõs, férfi csa-
pat 6 fõs.

Nevezni november
30-ig a verseny helyszí-
nén vagy a 258-4959-es
telefonszámon lehet.

Az egyéni és csapat-
verseny I. helyezettjei
kupát nyernek, az I-

III. helyezettek érmet
kapnak.

A szabadidõ kategó-
ria öt bemelegítõ gurítás
után száz vegyes sima
tarolással fejezõdik be.
A versenykategória tíz
bemelegítõ, majd száz
vegyes értékelt gurítás-
sal folytatódik. Vitás
kérdésekben a hatályos
tekeverseny szabályai
alapján kell dönteni.

Tornaverseny a Kõrösiben

R ákosmente Önkor-
mányzata és a Kõ-

rösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola és Gim-
názium december 6-án
9 órától tornaversenyt
rendez a Kõrösiben
(Akácvirág u. 49.).

A versenyen az alap-
fokú oktatási intézmé-
nyek tanulói indulhat-
nak, akik a korcsoport-
ok és a „B” kategória
elõírásainak megfelel-
nek. (Igény szerint "A"
kategória I.-II. korcso-
port.) Csapatlétszám: 6
fõ, amelybõl szerenként
a legjobb 5 eredmény
számít.
Versenyszámok: I. kcs.
fiúk, lányok - ugrás, ta-
laj; Lányok: I-II. III-IV.
kcs - ugrás, gerenda, ta-
laj; Fiúk: I-II. III-IV. kcs -
ugrás, gyûrû, talaj

Minden korcsoport-

ban és kategóriában a
megfelelõ diákolimpiai
elõírt gyakorlatot kell
bemutatni. Ugrásban
két kísérlet tehetõ, és a
jobb ugrás érvényes.

Igazolás: Összesítõ
névsor. A versenyzõk
saját érdekükben, eset-
leges sérülés, orvosi el-
látás miatt, tartsák ma-
guknál a TAJ-kártyát
vagy annak másolatát.

Bemelegítésre 8-tól a
helyszínen van mód.

Az I-II. kcs versenye
után ünnepélyes meg-
nyitó, illetve eredmény-
hirdetés lesz minden
csapat részére. Díjazás:
1-3. csapat érem, min-
den csapat oklevelet
kap.

Érdeklõdni lehet: dr.
Lászlóné Horváth Eszter:
251-7327, 06-30-6375-
989.

Jól pingpongoztak
� MUNKATÁRSUNKTÓL

A z október 25-én, a
Zrínyi Miklós Ál-

talános Iskolában meg-
rendezett asztalitenisz-
versenyen a gyermek
kategóriában Baranyi
Bence végzett az élen,
Nnguyen Tuan Máté lett
a 2. és Kovács Dániel a 3.
Az amatõr kategóriá-
ban Perity Ádám bizo-
nyult a legjobbnak Lau-
kó Zoltán és Hegyi József
elõtt. A felnõtt I. csoport
gyõztese Nagy István
lett, Lajos Tibornét és Fü-
zesi Zoltánt megelõzve.
A felnõtt II. csoport elsõ
helyét Füzesi Botond, a
másodikat Dudás János,
a harmadikat pedig
Pengõ István szerezte
meg. A helyezettek ser-
leget, érmet és oklevelet
kaptak.
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A Twizzlee közhasz-
nú sportegyesület

2000. november 30-án
alakult Budapesten.
Tagja a Magyar Orszá-
gos Korcsolyázó Szö-
vetségnek. Elsõdlege-
sen jégtánc utánpótlás-
neveléssel foglalkoz-
nak. Fõ céljuk a ver-
senysport, de tagjaik
között találhatók olyan
gyerekek is, akik sza-
badidejüket töltik ná-
luk, fontosnak tartva az
egészséges életmódot.
Tagjaik között számos
krónikus légúti beteg és
asztmás gyermek is ta-
lálható, akiknek állapo-
tában jelentõs változás
történt a rendszeres
korcsolyázás hatására.
Edzéseiket a Gyakorló
Jégcsarnokban tartják,
ahol mód és lehetõség
van a sportághoz kap-

csolódó balettra, torná-
ra, parkett-táncra. A
fenti sportok szorosan
kapcsolódnak a jég-
tánchoz, illetve kiegé-
szítik azt. Edzési lehetõ-
ség egész évben folya-
matosan rendelkezé-
sükre áll. Nyáron, amíg
a jégpálya karbantartá-
sa folyik valamelyik vi-
déki városban – ahol fe-
dett pálya a rendelkezé-
sükre áll – edzõtábort
rendeznek. Edzéseik
kedden, csütörtökön,
pénteken, szombaton
és vasárnap vannak.
Ezeken való részvétel
egyéni igény szerint
alakítható. Az egyesü-
let számos, neves ver-
senyzõt nevelt már ki
Nagy Sándor és Nagyné
Remport Gabriella edzõk
keze alatt. Minden év-
ben versenyzõik a fel-

nõtt Európa- és világ-
bajnokságokon, vala-
mint a junior világbaj-
nokságon jó eredmény-
nyel szerepelnek. Jelen-
legi legjobb tanítvá-
nyuk a Hoffmann
Nóra–Maxim Zavozin
páros, akik a következõ
téli olimpiára, Van-
cooverbe készülnek

Várják azokat a gye-
rekeket, akik kedvet
éreznek ehhez a sport-
hoz és a korcsolyasport
szerelmesei lehetnek.
Csoportjaik egészen a
kezdõtõl (jégiskola) a
felnõtt kategóriáig kor-
csolyáznak.

KERÜLETI SPORTKLUBJAINK

A Twizzle közhasznú sportegyesület

Elérhetõségek: 
Nagy Sándor

06-20-375-0023
Nagyné Remport Gabriella:

06-30-559-0304.

Falra másztak 
a Gregorban

� KILI TAMÁS

A Mozgás, Öröm
Sportegyesület

(MÖSE) szervezésében
november 8-9-én a Gre-
gor József Általános Is-
kola adott otthont az
Országos Sportmászó
Versenysorozat Magyar
Kupa 3. fordulójának. A
versenyen öt korcso-
portban indultak a má-
szók nehézségi és gyors-
mászás kategóriában. 

A verseny kerületi he-
lyezettei: Nehézségi ka-
tegória. Felnõttek: 6.
Burucs Bálint (Rákosli-
geti Sportegyesület), 7.
Szalai Dávid (MÖSE), 8.
Hódi Levente (MÖSE). If-
júsági A korosztály: 3.
Hódi Levente (MÖSE). If-
júsági B korosztály: 1.
Galambos Máté ( MÖSE).
Serdülõ korosztály: 3.

Kecskés Gábor Bendegúz
(RLSE). Gyorsasági ka-
tegória. Felnõttek: 3. Né-
meth Viktória (MÖSE). If-
júsági A korosztály: 3.
Szalai Boldizsár (MÖSE).
Ifjúsági B korosztály: 1.
Németh Viktória (MÖSE).

Tornakupa Kerten 
D ecember 13-án az

önkormányzat és
a Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola országos fiú
és lány tornaversenyt
rendez az iskolában
(Erzsébet krt. 56.).

A csapatlétszám 6 fõ,
eredményeikbõl sze-
renként a legjobb 5 szá-
mít. Iskolánként és kor-
csoportonként csak egy

csapat indítható. Ver-
senyszámok: I-II. és III.-
IV. korcsoport: csapat-
verseny a Diákolimpia
„B” kategória elõírt
gyakorlataival. Ugrás-
ban két kísérlet végez-
hetõ, melybõl a jobbik
számít.

Érdeklõdni lehet: Vil-
lám Károlyné és Sasvári
Lászlónál. Tel.: 256-3981.

A Békésy György Szakkö-
zépiskola nyolcadikos fiúk
és lányok jelentkezését vár-
ja a 2009–2010-es tanévben
induló labdarúgó osztályá-
ba. A Grund 1986 FC-vel kö-
zösen létrehozott kezdemé-
nyezés legjobb reklámja le-
het az a siker, amit U17-es
nõi labdarúgó válogatot-
tunk ért el, az Eb legjobb 16
csapata közé kerültek. Ja-
kab Kata és Pinczi Anita
(Grund 1986 FC) mind a két
mérkõzésen pályára lépett.




