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Folytatódnak
az útépítések

XIX. évfolyam 11. szám

Zajgyûlés Rákoscsabán az M0-snál
Zajvédõ falakat és véderdõket szeretnének

 MUNKATÁRSUNKTÓL
képviselõ-testület
június 18-ai ülésén döntés született két
uniós pályázaton való
részvételrõl: kerékpárút és gyalogos sétány
kialakítása a Rákos-patak mentén, illetve a
Mákvirág óvoda akadálymentesítése.
Folytatódik a kerületi útépítési program,
újabb tíz utca aszfaltozását szavazták meg a
képviselõk, amelyek
kivitelezése augusztus
és október között várható.
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 SZAKÁCS ZSUZSA
z M0 menti és a
Ferihegyi Repülõtér környezetében fekvõ
települések, kerületek
polgármesterei, vezetõi,
képviselõi, civil szervezetek tagjai és az érintett polgárok közösen
tiltakoztak június 26-án
Rákoscsaba határában
az életminõségüket jelentõsen rontó, folyamatos zajterhelés ellen.
A demonstrálók követelték, hogy építsenek
zajvédõ falakat, telepítsenek véderdõket.
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Bõvebben a 2–4. oldalon

Folytatás a 6. oldalon > Tizenegy település polgármestere, alpolgármestere közösen tiltakozott

Véget ért a tanév

Múzeumok éjszakája
 SZAKÁCS ZSUZSA
eresztúri ringatós
baba,
nádból
hangszer,
vándornyomdán aranyporral
különféle csodanyomás, Csekovszky Árpád
egykori mûhelyében
kerámiakészítés, tûzzsonglõr
csodálata,
Ütõs koncert. Csak néhány a június 20-i Múzeumok Éjszakája kínálta rákosmenti kalandok közül, amivel
az Erdõs Renée Ház, a

K

Június második hetében véget ért a 2008–2009-es tanév.
Az iskolákban a tanévzárókon köszöntötték a kiemelkedõ
teljesítményt nyujtó diákokat. Volt ahol musicallel vette
kezdetét a vakáció.
Részletek a 13. oldalon
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Fenke Ferenc a KDNP tagja lett
Vendégünk volt Surján László
Mindig van segítség
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Görög katolikus templom épülhet
RÁZENE három napon át
Szent Iván-éj Rákoskerten
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Csekvoszky Gyûjtemény Kiállítóháza és a
Rákoshegyi Bartók Zeneház is csatlakozott
immár második éve a
200 múzeum közel

2000
programjához.
Mindhárom helyszínen nyomon követhetõ
volt a természet és a
természetesség.
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Interjú Domokos Éva szakedzõvel
Bajnok lett az RKSK
A csapatmunka a fontos
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Zajgyûlés Rákoscsabán az M0-snál
Folytatás az 1. oldalról >

Péntek délután a Péceli
út végén, az M0-ás autóút melletti füves területen gyülekeztek az
emberek, közülük sokan igen leleményes
zajkeltõ eszközökkel síppal, dobbal, nádi hegedûvel, kereplõvel,
fakanállal - felszerelkezve érkeztek, hogy
az elsõ közösen megrendezett zajgyûlésen
megfogalmazott tiltakozásuk eljusson a
döntéshozókhoz. A rákoscsabaiak - mint házigazdák - nevében
Dunai Mónika képviselõ asszony, a rendezvény szervezõje köszöntötte a megjelenteket, és a színpadra hívta Pesti Imre országgyûlési
képviselõt,
Szlahó Csabát, Vecsés,
Kovács Pétert, a szomszédos XVI. kerület,
Kissné Szabó Katalint,
Üllõ, Tabányi Pált,
Maglód, Harazin Istvánt, Ecser és Vécsey
Lászlót, Szada polgármesterét, valamint Teleki Gyulát, Pécel, Rimóczi Sándort, Nagytarcsa, Babarczi Józsefet,
Kistarcsa, Vella Nándort, Csömör alpolgármesterét, végül Riz Leventét,
Rákosmente
polgármesterét.
A képviselõ asszony
felolvasta a közösen
megfogalmazott tiltakozó
nyilatkozatot,
amely követeli az alkotmányban
foglalt
emberi jogok érvénye-

sítését, a zajvédelemmel, zajterhelési határértékekkel kapcsolatos
jogszabályok felülvizsgálatát, módosítását és

diszkriminációmentes
egészségügyi határértékek elõírását.
Elsõként Pesti Imre,
Rákosmentén élõ or-

szággyûlési képviselõ
kérte az érintett lakosságot, ne nyugodjanak
bele, hogy a zajterhelés
miatt negatív irányba

11 település 11 pontos petíciója
1. Követeljük az MO autóút településeink melletti teljes szakaszán a zajvédelem hatékony kiépítését, a zajvédõ falak
és töltések mindkét oldalon, teljes
hosszban történõ pótlását, magasítását!
2. Követeljük életképes méretû facsemetékbõl álló, zajgátlásra alkalmas véderdõk telepítését az M0 autóút mellett!
3. Követeljük az M0 autóút ideiglenes
használatba vételét követõ zajmérési
eredmények nyilvánosságra hozatalát!
4. Követeljük, hogy az M0 autóút végleges használatbavételi engedélyét
mindaddig ne adják ki, amíg az 1-3.
pontokban foglaltak nem teljesülnek
maradéktalanul!
5. Követeljük a Budapest Ferihegy
Nemzetközi Repülõtér üzemeltetése során a hatályos jogszabályok mûködési
elõírásainak, korlátozásainak és tiltása-

inak betartását, különös tekintettel a
pályavégek használatára, az éjszakai
forgalomra és a hajtómûpróbákra!
6. Követeljük a repülõtér éjszakai forgalmának teljes tiltását 00.00 és 5.00
óra között!
7. Követeljük mûszaki védelemmel ellátott hajtómû próbahely haladéktalan kiépítését a repülõtéren!
8. Követeljük a repülõtér közép- és
hosszú távú fejlesztési koncepciójának
nyilvánosságra hozatalát!
9. Követeljük a repülõtér fejlesztését
megelõzõ környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását!
10. Követeljük építési és biztonsági védõövezet kijelölését a repülõtér körül!
11. Követeljük hathatós zajvédelmi intézkedések azonnali meghozatalát az
M0 autóút és a repülõtér zajterhelése
által érintett területeken!

változzon meg az életminõségük, hallassák
hangjukat, tiltakozzanak. Riz Levente a két
új „szomszéd” - M0 és
a reptér 2-es futópálya
- által okozott bajokról
szólt, a zajvédõ falak
és erdõk hiányáról, az
alacsonyan szálló repülõgépekrõl,
ami
több alkalommal már
életveszélybe sodorta
az itt élõket. A polgármester méltatta az öszszefogást, hogy 11 település képes volt itt és
most közösen fellépni,
kijelentette:
együtt
sokkal erõsebbek vagyunk, többet elérhetünk. Végül arra kért
mindenkit, közösen
kényszerítsék a kormányt, az üzemeltetõ
cégeket, hogy tartsák
be a törvényeket! A
környezõ települések
polgármesterei is beszámoltak az õket érintõ jogtalanságokról és
egyben biztosították a
jelen lévõket, hogy addig nem hagyják abba
a tiltakozó zajgyûléseket, amíg követeléseik
maradéktalanul nem
teljesülnek. A rendezvény végén minden
városvezetõ aláírta a
tiltakozó petíciót. A
következõ demonstráció házigazdája, Kovács Péter a XVI. kerület polgármestere szeptemberben Cinkotára
várja mindazokat, akik
nem nyugszanak bele,
hogy másodrangú állampolgárai legyenek
az országnak.

Tisztelt állandó és leendõ véradóink!
Nyár: kiürülnek a munkahelyek, az iskolák,
kiürül
a város. De a vérre ilyenkor is szükség van.
Kell, hogy jobban odafigyeljünk! Jöjjön el
véradásra
a Fuchs-kastélyba!

Cím: 1173 Bp., Pesti út 167.
Július 28-án kedden 14.30 és 18 óra
között! Alapfeltételek: egészséges, elmúlt
18 éves és még nem töltötte be 60 életévét
és 50 kiló fölött van. A véradás elõtt egyen
és fogyasszon sok folyadékot.

Nagyon fontos: hogy hozza magával
személyi igazolványát, lakcímkártyáját
és TAJ kártyáját!
Segítségét elõre is köszönjük
beteg embertársaink nevében.
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Hagyományápolás
Rákoskerten

RÁZENE három napon át
Koncertek, táncok, népdalok színesítették a programot
A Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete, a Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, valamint Rákosmente Kisebbségi Önkormányzatainak rendezésében június 11-én
megnyílt a XIX. Rázene Fesztivál a Vigyázó
Sándor Mûvelõdési Házban.

 SZAKÁCS ZSUZSA
z idén 40 éves
fennállását ünneplõ Bartók Béla Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény a háromnapos
fesztivál elsõ estéjén
tartotta évzáró ünnepségét, ahol Riz Levente
polgármester
–
a

Dely Csaba – az idei év
díszpolgára –, az iskola
igazgatójának vezényletével. Akik évek óta
hûséges látogatói a
fesztiválnak, már tudják, hogy hiába van június, az idõjárás nem
szokott kedvezni a szabadtéri programnak.
Az idén elõször vett

RÁZENE Fesztivál fõvédnöke – gratulált és
oklevelet nyújtott át az
iskola sikeres tanulóinak. A nyitónap az intézmény tanárainak és
diákjainak közös ünnepi koncertjével zárult.
Péntek délután az Újlak utcai Általános Iskola elõtti téren felállított óriási fesztiválsátor
alatt folytatódott a háromnapos fesztivál az
Adj hangot! Musical
társulat
mûsorával.
Õket a Bartók Béla AMI
Ifjúsági Fúvószenekarának vidám, jó hangulatú koncertje követte

részt a Képzõmûvészeti
Tanszak az eseményen,
õk korosztálytól függetlenül, kívánság szerint
pingálták színesre az
odatartott felületet. Kora este Dely Tercia Kárpát-medencei népdalokkal szórakoztatta a
nagyérdemût Kovács
Marci és barátainak kíséretében,
valamint
gyönyörû székelyföldi
táncbemutatót is láthattunk.
Az estét Riz Levente
és barátainak koncertje
zárta, akik felidézték az
elmúlt évtizedek külföldi és hazai rock ked-

A

venceit, a Bikini együttestõl a Uriah Heepig.
Az utolsó három szám
erejéig csatlakozott a
zenekarhoz Mirák József
szólógitáros is, aki mai
is tagja a zenekarnak,
de jelenleg ideje nagy
részét az oktatás mellett
zeneszerzéssel tölti. Az
utolsó vastapsot most
kivételesen nem követte ráadásszám, mivel
így is jóval tizenegy óra
után ért véget a fesztiválnap.
Szombat lévén, már
délelõtt megkezdõdött
a mulatság a fesztiválsátorban és környékén,
ahol a Népzene Tanszak, a Piccolino Fúvószenekar és a Mazsola
Mazsorettcsoport látványos mûsora volt látható. Rákosmentén nyolc
nemzetiségi kisebbségi
önkormányzat mûködik, amelyek képviseletében bemutatkozott a
harmadik napon a bolgár Zornica Hagyományörzõ Táncegyüttes, a Kariatidák Görög
Kórus, a lengyel Szent
Kinga Énekegyüttes, a
Flöhricher Kreis német
néptánc együttes, az örmény kisebbségi önkormányzat képviseletében a rákoshegyi Rezeda Dalkör, a román
Celburde Aur, a Ruszin
Kisebbségi
Önkormányzatot az Ugocsa
Együttes képviselte, valamint a Keresztúri
Szlovák Asszonykórus
és Tánccsoport.
A háromnapos fesztivált Rákosmente Önkormányzata is támogatta.

HIRDETÉSFELVÉTEL
A
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A HOME(center KÖZELÉBEN, PESTI ÚT 290.

 SZAKÁCS ZSUZSA
únius elsõ vasárnapján, a rákoskerti vasútállomásnál
Szelepcsényi Sándor, a polgári
kör elnöke emlékezett
meg a település elmúlt
nyolcvan évének hõseirõl, majd Fohsz Tivadarral alpolgármesterrel
koszorút helyeztek el
az Írsa utca és a Rákoskert sugárút sarkán lévõ emléktáblánál, amelyet egy évvel ezelõtt,
Rákoskert alapításának
75. évfordulóján állított
fel a közösség.
A
megemlékezés
után a Rákoskert sugárúti platánfasor és a vasútállomás közötti terület benépesült beszélgetõs, sétálós helyiekkel,
és miközben sorban álltak vattacukorért az
unokának, vagy megpróbáltak minõségi különbséget tenni a csapolt, illetve az üveges
sör közöt sok szó esett
szeretve féltett platánsorukról, a környék autóbuszjáratairól, és még
sok megoldásra váró
helyi problémáról.

J

A rákoskertiek kis jelvénnyel jelezték összetartozásukat, majd délben a kitûzõt viselõk jófajta gulyást ebédelhettek, a hírek szerint elfogyott háromszáz adag.
Az emléktáblánál elhelyezett színpadon fellépett Zsuzsa Mihály
énekes, aki erre a napra
komponált, Lokálpatrióta címû dallal kedveskedett a kertieknek.
Hangulatos koncertet
adott a platánsor mentén a Bartók Béla Alapfokú Mûvészoktatási
Intézmény Piccolino
Fúvószenekara.
Kilátogatott a rendezvényre Mucsi Sándor
színmûvész,
Lipták
György
grafikusmûvész, Orosz Károly keramikus és felesége, Ferenczi Zsuzsa kárpittervezõ iparmûvész is, és
a mai napig népszerû
nyugdíjas orvosházaspár dr. Kollár Katalin
gyerekorvos és dr.
Mándli József háziorvos.
A hagyománytisztelõ
rákoskerti vasárnapot a
helyi képviselõk támogatták.
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Szent Iván-éj Rákoskerten
Tûzugrás, koncert, virághintés és énekszó a mûvelõdési házban
Az év legrövidebb éjszakáján, Szent Iván éjén a
régiek hiedelme szerint bármi megtörténhet. A
magyar néphagyományban a tûz nem véletlenül
vált a világosság, a tisztaság, az egészség, a szenvedély, az elevenség, a szerelem és az örök megújulás jelképévé.

 SZAKÁCS ZSUZSA
a valaki Szent Iván
éjszakáján tüzet
akart ugrani párjával,
vagy virágot, almát készült hajítani a lángok
közé, annak évek óta
csak el kell mennie június 24-én a Rákoskerti
Mûvelõdési
Házba.
Mindez ott valóra válik.
Így volt ez az idén is,
hat óra elõtt már a Szekér Színház vásári színjátékának látványos „kidobolása” fogadta a
parkolóban a vendégeket, onnan pedig a mûvelõdési házhoz vonultak. Erre a különleges
alkalomra – Orosz Károly munkájának kö-

H

szönhetõen – az épület
homlokzata is megszépült.
A nap elsõ mûsorszáma Gyapai Mártony, a feleségféltõ szerelmi vásári játék volt. Simai
Kristóf által íródott szerelmi négyszög a maga
idejében túl merésznek
és pajzánnak bizonyult,
amit mindenki félreért,
mindez vidám korabeli
zenével és igazi hagyományõrzõ, veretes magyar szöveggel.
A vásári komédia
után Papadimitriu Athina „Latin érintés Historia de un Amor”
címû lemezbemutatója
következett, amely egy
sokat
megtapasztalt

asszony lázadása, boldogságkeresése bossanova, tangó és mexikói
dallamokra. A színésznõ sokáig beszélgetett
és dedikálta lemezét közönségének.
A Szent Iván-éji vigalom színfalak utolsó részében Détár Enikõ és
Nagy Sándor színmûvészek zenés mûsora aratott nagy sikert „Musicalslágerek a szerelem

jegyében” címmel.
Az udvaron ekkor
már várták, hogy végre
fellobbanjon a láng, és
elkezdõdjék a Tûzmadarak zsonglõrcsapat
látványos
tûztáncshowja, ami óriási sikert
aratott.
Ezután az Évkerék
Társulat felelevenítette
az ilyenkor szokásos népi
hagyományokat,
mindezt dudaszóval,

tûzgyújtással, tûzugrással,
virághintéssel,
énekszóval,
tánccal,
úgy. A Rákoskerti Mûvelõdési Ház udvarán
ezen az éjszakán Bese
Botond fújta a dudát,
Farkas Tünde és Gulyás
Anna gyönyörû ruhákban mesélt és énekelt a
szokásokról, Nyíri László hegedült és Púder
körtáncra bíztatott mindenkit.

Zöldellõ Rákosmente
Átadták a negyedik forduló díjait az Otthonom Rákosmente fotópályázaton
 MUNKATÁRSUNKTÓL

Ács József képzõmûvész
döntött a képekrõl.
Virág Mihály képviselõ megköszönte a támogatóknak, a szervezõknek és a zsûrinek a közremûködést, és méltatta

únius 19-én tartották
Rákosmente fotópályázata tavaszi fordulójának eredményhirdetése. A forduló alcíme:
Zöldellõ Rákosmente
volt, rengeteg virág és
más helyi természeti
csoda volt látható a
nyertes képek között.
Összesen 55 alkotó
517 fotót nevezett a versenyre, amelybõl a zsûri
87-et válogatott be a kiállítás anyagába. Ez alkalommal Albrecht Júlia
képzõmûvész és T.
Szántó György fotóriporter jött el a zsûritagok
közül. Rajtuk kívül Haris László fotómûvész és Dávid Csaba: Nirvana

J

a fotósokat. Szerinte Rákosmentén sok a szépség, és ezt a véleményét
erõsítik a kiállítás fotói
is. A kiállítást Albrecht
Júlia nyitotta meg.
Az eredményhirdeté-

sen 47 oklevelet osztottak ki, közülük 15-öt 18
éven aluli pályázók
kaptak. Kiemelkedõ teljesítményéért könyvjutalomban részesült Dávid Csaba, Koren Pál, Vadász Gábor és Vasadi Ervin. Az egyik könyvjutalom Csekovszky Árpád
albuma volt, amelyet
Csekovszky Árpád özvegye ajánlott fel.
Az E-Z Foto üzlet fototechnikai csomagját
Forrási Róbert kapta. A
Végvári Cukrászda fõdíját, egy tortát, amelyen a legjobbnak ítélt
18 év alatti alkotó fotóját láthatta a közönség,
Költõ Karola kapta, Szivárvány címû képéért.

A szervezõk a fotópályázat lezárásaként egy
nagyszabású ünnepséggel és egy kiadvánnyal
készülnek.
A fotópályázatot Rákosmente Önkormányzata úgy hirdette meg,
hogy minden évszakban lehetett nevezni. A
négy forduló legjobb
képeibõl augusztus 28án nyílik majd kiállítás,
és akkor díjazzák azokat a pályázókat is, akik
mind a 4 fordulóban
színvonalas képekkel
neveztek. Ekkor mutatják be a legjobb képekbõl összeállított kiadványt is, amelyben néhány alkotó és a zsûri
tagjai is megszólalnak.

