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Zajmérés
Rákoshegyen

XIX. évfolyam 13. szám

Rekordmennyiségû útfejlesztés
Dolgoznak az úthengerek Rákosmentén

 KILI TAMÁS
ugusztus 10-én a
rákoshegyi Berzsenyi utcában, Deák
István telkén helyezték
üzembe azt a berendezést, amely a Ferihegyi
repülõtér 2-es kifutópályáján közlekedõ gépek
zaját fogja mérni. Az új
mûszert Riz Levente polgármester, Bényi Zsolt
és Fejér Gyula rákoshegyi képviselõk keretükbõl vásárolták meg 3,3
millió forintért. A sajtótájékoztatón megjelent
Deák István, Zsilinszki
János független zaj- és
rezgésvédelmi szakértõ,
Kalocsainé R. Magdolna
közlekedési és környezetvédelmi szakértõ és
Hardy Mihály, a Budapest Airport kommunikációs igazgatója.
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 KILI TAMÁS
olytatódnak az útépítések
és
felújítások a kerületben. Megkezdõdött a
Ferihegyi út teljes felújítása, amelynek elsõ
szakasza, az Ananász
utca - Pesti út közötti
rész már elkészült, a
Pesti út - Szabadság út
közötti rész pedig várhatóan szeptember 13ig készül el. Idõközben
elkészült Rákoscsabán
a Czeglédy Mihály út
burkolatának felújítása is.
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burkolat-felújítási
munkákhoz.
Augusztus 20-án tíz
újonnan épült, szilárd
burkolattal ellátott utcát adtak át. A programot veteránautó-felvonulás
színesítette,
amely a Rákoskerti
Mûvelõdési Ház parkolójából indult, a sort
az augusztus 20-ai rendezvénysorozat városnézõ kisvonata zárta,
sok-sok rákoskerti felnõttel és gyermekkel a
Rákosmente Önkor- kerület földutak szi- „fedélzetén”.
Folytatás a 10.,
mányzata több pályá- lárd burkolattal törtézaton is nyert pénzt a nõ ellátásához, illetve továbbiak a 11-12. oldalon >

Szent István ünnepe
 MUNKATÁRSUNKTÓL

kerületet. Este pedig nyos tûzijáték zárta az
Zséda fantasztikus kon- ünnepségeket.
Folytatás az 5. oldalon >
dén is több ezer em- certje és a hagyomá- Részletek a 16-17. oldalon
ber látogatott ki augusztus 20-án a Rákoskerten megrendezett
ünnepségekre.
A mûvelõdési házban terménykiállítás,
díjátadás, kenyérszentelés, délután a Vidadombon
solymász-,
harci bemutató, a színpadon több neves fellépõ várta a kilátogatókat. Egész nap városnézõ kisvonat járta a
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Csúszik az élményfürdõ-beruházás
Búcsú Áron atyától
Makovecz Imre tervezi az új templomot
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Nagysikerû cimbalomkoncert Hegyen
Bogáncs a Bartók Zeneházban
Becsengetnek
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Újabb változások
a kerületi
buszhálózatban
MUNKATÁRSUNKTÓL

Augusztus 22-tõl pozitív változások léptek
életbe a BKV kerületi
hálózatában. Rákoscsaba-Újtelepen egyszerûsödött a hálózat, közvetlen buszjárat közlekedik a Helikopter lakóparkhoz, és több járaton módosult a menetrend is.
Részletek a 6-7. oldalon
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Zavadszky-emléktorna az RTK pályáján
Kosárfesztivál az 525. téren
Új terepjárót kapott a rendõrség
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halad, akkor ennek a
projektnek a kivitelezése 2010 õszéig megvalósul, rengeteg betont, aszfaltot bontanak el, hatalmas zöldfelület keletkezik majd
a városközpont-rehabilitáció során. Ezt követõen a képviselõk
megnézték azt a számítógépes grafikával
készült kisfilmet, amelyen láthatták is az elmondottakat, a teljesen megújuló városközpontot, a sétányt és
az újjávarázsolt Szent
Kereszt teret, a csupa
zöld kastélykertet, az
éttermet, valamint a
Polgármesteri Hivatal
átalakításának koncepcióját, belsõ és külsõ akadálymentesítését, ami szintén a pályázat részét képezi.
Kiss Lajos (MSZP)
frakcióvezetõ bejelentette, hogy az új impozáns városközpont kialakítása ellen nem
emel kifogást, ellenben
a Polgármesteri Hivatal mellé tervezett étterem felépítése miatt
mégis nemmel fog szavazni. Véleménye szerint a Polgármesteri
Hivatal épülete alkalmatlan arra, hogy
hosszú távon városháza legyen. Ha a testület ebben a formában
megszavazza a projektet, azzal megszüntetik a lehetõségét annak, hogy a jövoben a
hivatal területileg tovább terjeszkedjen. Riz
Levente válaszában
hangsúlyozta, hogy a
hivatal bõvítési lehe-
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Csorba Béla

Dombóvári Csaba

Hatvani Zoltán

tõségeit a meglévõ
épületállományban
gondolkodva valósították meg, és ezek az
intézkedések kielégítik az önkormányzat
helyszükségletét. Az
Egészségház utca 3. az
önkormányzati hivatali épületévé vált, ideköltözött a Gyámhivatal és hamarosan az
Adócsoport is itt folytatja munkáját. Ugyanez igaz a Fuchs-kastély
emeletére is, amely
szintén önkormányzati funkciót kap heteken
belül. Ezen túlmenõen
úgy gondolták, hogy
nem az önkormányzat
épületére kell a legtöbb pénzt költeni.
Sokkal fontosabb ennél, hogy a kerületben
élõ emberek többségét
érintõ fejlesztések szülessenek. Hrutka Zsolt
(MSZP) megjegyezte,
hogy amúgy is kevés a
parkolóhely a környéken, a tervezet szerint
ráadásul megszûnik a
parkolási lehetõség a
Fuchs-kastély udvarán, és a bemutatott
film alapján úgy véli,
hogy az önkormány-

zati parkolók száma is
csökkenni fog. Kovács
István
(Itthon
Rákosmentén Egyesület) szintén amiatt aggódik, hogy nem lesz
parkolási lehetõség a
városközpont környékén, az autósok a lakótelepek
parkolóiba
lesznek kénytelenek
hagyni az autójukat.
Andaházy László tervezõ válaszában hangsúlyozta, hogy az új
fõtéren nem lehet
majd parkolni. Az önkormányzati parkoló
rendjében pedig annyi
változás történik, hogy
plusz húsz autó parkolását teszik majd lehetõvé, amely az étterem
parkolási szükségletét
kielégíti.
A vita lezárását követõen Riz Levente köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki a fejlesztés eddigi elõkészítésében részt vett. Különösen Megellai Orsolyának, a Polgármesteri
Iroda és az EUProgramiroda vezetõjének, valamint Básthy
Katának, Forrás Gyulának és a tervezõknek.

A szavazáson az elõterjesztést, és vele
együtt a pályázati
költségvetést, a költség-haszonelemzést, a
teljes akcióterületi tervet a testület 21 igen, 1
nem és 1 tartózkodás
mellett elfogadta.
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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 óvodában.
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 Közösségi Ház.
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Vita a sporttámogatásokról
Közel kétórás vitát generált az Ifjúsági és
Sport Bizottság határozatának
felfüggesztésérõl szóló elõterjesztés, amely a polgármester javaslatára
testületi vitára bocsátotta a bizottság döntését. Riz Levente elmondta, hogy a költségvetés ebben az évben 12,5 millió forintot
különített el sportegyesületek támogatására, amelynek elosztására, felhasználására
az Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. A pályázatra huszonöten
jelentkeztek, a bizottság pedig júniusi ülésén döntött az érvényes pályázatok támogatása tárgyában. Úgy
gondolja, hogy nem

O G A D Ó Ó R Á K

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 –

*
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volt kellõen megalapozott és arányos az a
döntés, amit a bizottság meghozott, ezért
azt a testület elé terjesztette. Személy szerint szeretne több
hangsúlyt helyezni a
sikerre és az eredményességre, ennek is
tükrözõdnie kellene a
pályázatok elbírálásánál. Azt is mérlegelni
kell, hogy egy-egy
egyesület milyen szerepet vállal az utánpótlás-nevelésben, a
tömegsport szolgálatában, hány igazolt játékosa van, és nem utolsó sorban milyen versenyeredményekkel
dicsekedhet. 2010-tõl
más formában kell kidolgozni a támogatási
rendszert, hogy a
képviselok is könynyebb, objektív döntést hozhassanak. Kovács István a bizottság
tagjaként hozzászólásában hangsúlyozta,
hogy sok mindenben
egyetért a polgármesterrel, például abban,
hogy egy új, az eddiginél átláthatóbb elosztási rendszert kell kidolgozni, de azt nem a
bizottsági döntés után,
hanem elotte kellett
volna
megtenni.
Ugyanakkor úgy véli,
hogy a bizottsági döntés nem ellentétes az
önkormányzat érdekeivel, és nem ért egyet
az
elõterjesztéssel,
mert az elõzõ években
is ebben a rendszerben
dolgozott a bizottság,
és most is egyhangú
döntést hozott a 12,5
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egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testületi 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., SZLBelnök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között
a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütör-
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millió forint elosztásáról. Riz Levente abban
egyetértett a képviselõvel, hogy elõbb kellett volna hozzáfogni
az elosztási rendszer
átdolgozásához, hiba
volt, hogy a 2006-ban
megörökölt modellt
vitték tovább egészen
2009-ig. Azt azonban
morális szempontból
nem fogadja el, hogy
ennek a döntéshozó
bizottságnak vannak
olyan tagjai, akik pályázó egyesületek vezetõi, vagy tagjai is
egyben. Ez nem egészséges dolog, sõt azzal
sem ért egyet, hogy
önkormányzati képviselõ egyesülete pályázik önkormányzati támogatásra, vagy olyan
egyesület
pályázik,
amelynek tagja, vagy
vezetõje az önkormányzatnál a döntés
elõkészítésében közremûködik.
Ruthner
György (MSZP) hangsúlyozta, hogy nem
tudja most milyen
szempontok alapján
fognak a képviselõk
dönteni, ugyanis az új
helyzetben is csak a
szétosztandó összeg és
a pályázati kiírás áll
rendelkezésre. Hatvani
Zoltán (Fidesz) módosító javaslatában öszszeállított egy elosztási csomagot, amelyben
figyelembe vette, hogy
az adott egyesületnek
hány igazolt játékosa
van, saját forrásból milyen fejlesztéseket valósított meg, mennyibe
kerül az üzemeltetés,
és milyen eredménye-
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döntött a testület, és
elfogadta azokat.

Kerékpárútpályázatok

Hrutka Zsolt

Bényi Zsolt

Kovács István

ket értek el a különbözo versenyeken. Kiss
Lajos az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatára
hivatkozott,
amely
úgy szól, hogy az Ifjúsági és Sport Bizottság
dönt a hatáskörébe
tartozó gazdasági és
pénzügyekben. Valóban ki kell dolgozni,
milyen szempontok
alapján osszák el a
pénzt, de nem a döntés
meghozatala után kellett volna intézkedni,
hanem elõtte. Csorba
Béla (KDNP) tovább
fûzve a gondolatot felhívta a figyelmet, hogy
soha sem késõ okosnak lenni, és ha nem
ébredtünk fel idõben,
az nem jelenti azt,
minden maradhat a régiben. Az is szemet
szúr, hogy a támogatás közel 40 százalékát
egy egyesület kapja.
Közpénzbõl
olyan
sporttevékenységeket
kellene
támogatni,
amelyek a nagyobb
közösséget szolgálják.
Hozzátette, hogy beadott módosító javaslatában is ez a hangsú-

lyos szempont. Riz Levente az ellenzéki képviselõknek
jelezte,
hogy õ maga az objektív verseny és teljesítmény híve, és ebbe az
irányba szeretné a
rendszert megváltoztatni.
Bényi Zsolt (Fidesz)
Hatvani Zoltán elosztási javaslatát jobbnak
tartja, mint az Ifjúsági
és Sport Bizottságét,
de korántsem tökéletesnek. Támogatja a
szempontrendszer
azon elemét, amely a
pályázó saját részét is
figyelembe
veszi,
hogy egy-egy egyesület mennyi fejlesztési
és mûködési költséget
invesztált a sportba.
Derczbach
Istvánné
(MSZP) egyetért Csorba Béla javaslatával,
miszerint a jövõben
azokat a sportegyesületeket támogassuk,
akik a diáksportot és a
gyerekek sporthoz való viszonyát tartják
szem elõtt, és az
egészséges életmódot
akarják a fiatal korosztálynak megmutatni.
A közpénzzel gazdál-

kodó önkormányzatnak ez legyen a fõ
szempont, erre kell a
továbbiakban
koncentrálni, és a pályázatokat pedig ennek
megfelelõen
kiírni.
Kovács István ismét
szót kért, hozzászólásában részben ismételte önmagát majd kijelentette, hogy álláspontja szerint a képviselõ-testület jogszerûtlen döntést fog hozni,
ha Hatvani Zoltán módosító indítványát elfogadja. Erre Dombóvári Csaba aljegyzõ válaszolt, aki úgy foglalt
állást, hogy az Ifjúsági
és Sport Bizottság
döntése jogszeru döntés volt, de polgármester a végrehajtás felfüggesztésére vonatkozó döntése is jogszerû döntés volt.
Úgyanígy jogszerû az
a testületi döntés is,
amely ma itt megszületik, ugyanis a vonatkozó jogszabály a
jogszerûség és az érdeksérelem kérdését
külön kezeli. Az elõterjesztésrõl két határozati
javaslatban
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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 Mûvelõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a
Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon történõ bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán
(mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30944-0203.

*
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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.

*
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A képviselõk döntöttek
a külsõ Pesti út menti
kerékpárút megvalósításáról szóló elõterjesztésrõl, amely egyrészt a
Fovárosi Önkormányzattal megkötendo elõszerzõdést tartalmazza, másrészt a Napkelet utca Pesti út menti
kerékpárút tervei által
érintett szakaszain biztonságos kerékpározásra alkalmas útfelület kialakítására tesz javaslatot. A beruházást
Riz Levente polgármester kezdeményezésére a fõváros finanszírozná pályázati és saját
forrásból. Rákosmente
Önkormányzata a Rákos-patak mellé megálmodott kerékpárút
tervével pályázott, a
tulajdonviszonyok
rendezéséhez szükséges öszszeget a képviselõ-testület egyhangú
döntéssel biztosította.
A kerékpárút-pályázatok elbírálása õsszel
várható.

Hirdetmény
A képviselõ-testület
2009. szeptember
1-jétõl 2010. február
28-ig tartó õszi
ülésszakának
munkaterve
a Polgármesteri
Hivatalban és az
Ügyfélszolgálati
Irodán kifüggesztésre
került.
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Koszorúsné Tóth Katalin – független, 1. evk. – hónap 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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Megépült tíz
rákosmenti utca

Folytatás az 1. oldalról >

A Fuvaros utcában került sor
tíz, a Fuvaros, a Nyomdok, az
Olcsva, az Aknász, a Tiszafüred, a II., a III., a IV., a Dallamos és az Abaliget utca ünnepélyes átadására.
Riz Levente hangsúlyozta,
modern kertvárost szeretnének építeni, amelynek egyik
feltétele, hogy a kerületben
megfelelõ legyen az infrastruktúra. Idén összesen 21 földes utcát aszfaltoznak le, továbbá 25 rossz, kátyús aszfaltutat új burkolattal látnak el,
32 földutat pedig bitumenpermetes és hidegremix-eljárással
hoznak rendbe. Összesen 2,14
milliárd forintot költenek az
utakra, ennyi pénzt még soha
nem költöttek ilyen célra ebben a kerületben egy esztendõn belül. Ebbõl 1,5 milliárd
jut az útépítésre, 543 millió az
útfelújításokra és 100 millió forint az javításokra. A beruházásokhoz jelentõs pályázati támogatást sikerült nyerni. A tíz
földes utca teljes körû felújítását például a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közép-magyarországi Operatív Program
pályázatának keretében elnyert 475 millió forintos uniós
támogatás segítségével - 258,7
millió kötelezõ önrész mellett sikerült megvalósítania az önkormányzatnak. Hamarosan
indul egy újabb tíz utcából álló
csomag kivitelezése és jövõre
folytatják az útépítési programot, rendületlenül pályáznak
tovább a külsõ forrásokra.

Horváth Tamás az ünnepélyes helyszín kiválasztását azzal indokolta, hogy a tíz utca
közül a Fuvaros utca aszfaltozása volt a legproblémásabb,
amit az utcabeliek is megtapasztalhattak. Óriási szintkülönbségek vannak nem csak
hossz, hanem keresztesésben
is, ami komoly kihívás elé állította a kivitelezõket. Elég sok
probléma adódott a pontatlan
közmûtérképek miatt, ilyen
esetek miatt sajnos a munkák
sokáig álltak, veszélyeztetve a
befejezési határido betartását.
A tíz utcát szilárd burkolattal
látták el, és minden út mentén
csapadékvíz-elvezetõ csatornát építettek, amely Rákosmente komplex közlekedési
infrastruktúra-fejlesztési stratégiájának részeként illeszkedik a beruházáshoz. Ahol a jelenlegi csapadékvíz-elvezetési
rendszer nem csatlakozik a
meglévõ befogadó egységbe,
ott az önkormányzat a kötelezõ önrészen felül 88,7 millió
forint saját forrás biztosításával fejlesztette a csapadékvízelvezetési hálózatot. Az alpolgármester megköszönte a lakosság türelmét, valamint a lakossági problémák kezelésében élen járó Virág Mihály képviselõ áldozatkész munkáját,
aki a kivitelezés során szakmai
instrukciókkal segítette a
munkát. Végül Fohsz Tivadar,
mint a körzet önkormányzati
képviselõje, adott hangot örömének a beruházás miatt,
megköszönve a türelmét az ott
lakóknak.
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Újabb milliók fejlesztésre
Óvodákra és utak felújítására nyert újabb pályázati forrásokat Rákosmente Önkormányzata
Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács augusztus 7-i döntései szerint Rákosmente Önkormányzata ismét több
pályázaton szerepelt sikerrel: az elnyert 105
millió forintból a Helikopter
lakóparkban
épülõ új óvoda kerti játszótere, eszközbeszerzése, a református egyháztól vásárolt Rákoscsaba
utcai óvoda felújítása,
valamint 11 kerületi útszakasz burkolatcseréje
valósulhat meg.
A Rákoscsaba utca 1.
szám alatti óvodaépület
infrastrukturális fejlesztésének, felújításának
összköltsége meghaladja a 30 millió forintot,
ebbõl 20 milliós forrást
biztosít az Európai
Unió, a további önrészt

A

az önkormányzat finanszírozza.
Az óvodaépületben
többek között felújítják
az elektromos hálózatot,
a kazánokat, a vizesblokkokat, korszerûsítik
a fûtést, felújítják a homlokzatot.
A beruházás a Péceli
út 197. szám alatt épülõ
új református óvoda átadását követõen, amint
az épület megürült, még
az õsz folyamán megkezdõdik.
A Helikopter lakóparkban építendõ új
óvoda eszközbeszerzése
12 millió forintba kerül,
a sikeres pályázat 7 millió forinttal segíti a megvalósítást. A támogatás
a kerti játszótér eszközeinek beszerzését, szekrénysor, valamint fejlesztõ csomagok meg-

vásárlását teszi lehetõvé. Az óvoda-beruházás
az építési engedélyek
megléte, valamint a kivitelezõi közbeszerzés
lebonyolítása után, várhatóan még õsszel megkezdõdik.
Rákosmente Önkormányzata a Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács által a
települési önkormányzati közutak felújításának, korszerûsítésének
támogatására kiírt pályázaton is sikerrel szerepelt.
A támogatás a belterületi közutak felújításához, korszerûsítéséhez
közvetlenül kapcsolódó
munkákra vonatkozik,
így az elnyert támogatás
burkolatmarást, aszfaltozási munkákat, burkolatalap javítását, sze-

A nyertes utcák:
Kaszáló utca (Pesti úti szervizút - végig)
Földmûves utca (Pesti út - Gyökér utca)
Emlék utca (Szánthó G. utca - Alsódabas utca)
Peregi utca (Alsódabas utca - Regélõ utca)
Kálnok utca (Ároktõ utca - Olaszkiszka utca)
Almásháza utca (Látóhegy utca - Tarcsai út)
Csordás utca (Tápió utca - Tápióbicske utca)
Sáránd utca (Rákoskert sugárút - Görömböly utca)
Gyolcsrét utca (Vécsey utca - Hegyalatti utca)
gélyépítést és -javítást
tesz lehetõvé a táblázatban jelölt utcákban.
Az
önkormányzat
összesen 9 utcára nyert
78 millió forint értékû
támogatást, amelyet 73
millió önrésszel egészít
ki, ennek része a vízelvezetés költsége is.
A beruházás a támogatási szerzõdés megkötése, a közbeszerzés lebonyolítása után 2010
tavaszán valósul meg.

Rákosmente 2006. október 1. óta, ebben az
önkormányzati ciklusban több mint 2,5 milliárd forintot nyert hazai
és uniós pályázatokon.
A fejlesztésorientált helyi önkormányzati politika eredményességét
nagyban segítik a sikeres pályázatok, amelyek
révén jelentõs innováció
valósul meg Budapest
XVII. kerületében.
Rákosmente Önkormányzata

Folytatódnak az útépítések, felújítások
Az útépítések mellett folytatódnak a
kerületben az útfelújítási munkák is. Az
önkormányzat a Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt
pályázaton az alábbi szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat-felújítási
munkáihoz kapott 128 millió Ft támogatást, ezt a kerület 173 millió forint
önrésszel egészíti ki:

 MUNKATÁRSUNKTÓL
ákosmente Önkormányzata 2009-ben
a földutak szilárd burkolattal történõ
ellátásához 300 millió Ft állami támogatást kapott. Ennek felhasználásáról,
további 350 millió forint önrész biztosításáról a képviselõ-testület június 18án döntött. Eszerint az alábbi utcákat és a
hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezetõ
rendszereket építik meg, amellyel további
4,1 km-el nõ a burkolt utak hossza a
kerületben: a Nápoly utca (Lövész utca Pesti út), Pajta utca (Nápoly utca - Lem-

R

Utca
Gyökér
510.
Vadkacsa
Gyurgyalag
Uszoda
Flamingó köz
Piski
Petri
Petri
Nagyszékes
Hektár
Összekötõ
Kaszáló
Tápiószecsõ
Tápiógyörgye

tól
Ferihegyi
514.
Aranylúd
Aranylúd
Csicsörke
Flamingó
Részes
Ároktõ
Bártfai
Naplás
Naplás
Pesti
Pesti
Oroszvár
Tápiószecsõ

ig
Bakancsos
502. sor
Flamingó
Uszoda
Széchenyi
Táncsics
Bártfai
Bártfai
Naplás
Hidasnémeti
Hidasnémeti
Összekötõ 14.
lsd átnézeti
Tápióbicske
Tápióbicske

berg utca), Agyagos utca (Nápoly utca Lemberg utca), Nyeremény utca (Nápoly
utca - Lemberg utca), Árkádos utca (Nápoly utca - Lemberg utca), Füzesabony
utca (Tápióbicske utca - Lemberg utca),
Harsona utca (Bártfai utca - Naplás utca),
Magyarhida utca (Ároktõ utca - Bártfai
utca), XXV. utca (Ferihegyi úttól végig),
XVI. utca (Ferihegyi út - Ároktõ utca).
A közbeszerzési eljárás lefolytatását
követõen a Duna Aszfalt Kft.-vel kötött
szerzõdést az önkormányzat. A
A felújítási munkák elkezdõdtek, a
kivitelezés augusztusban elkezdõdött és
befejezés szeptember végén várható.
november végére befejezõdik.
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Makovecz tervezi az új templomot
Augusztus 23-án a rákoskerti Templom-dombon került sor a majdani rákoskerti ökumenikus templom alapkõletételére. Az ünnepi rendezvényen részt vett Makovecz Imre Kossuthdíjas építész, Fohsz Tivadar alpolgármester és
Hatvani Zoltán rákoskerti képviselõ.

 KILI TAMÁS
templom felépüléséért imát mondott Mosolygó Marcell
görög katolikus paróchus, Füzesi Zoltán református lelkész és
Grendorf Péter evangélikus lelkész, közremûködött Szijjártó József
tárogatón. A Rákoskerti Templom Alapítvány nevében Janikné
Megyeri Rita elnök köszöntötte a hallgatóságot.
Mosolygó Marcell úgy
látja, hogy a legnagyobb veszélyben a családok vannak. Bár a há-

A

zak szépen épülnek, valami mégis hiányzik a
házakból, az elkötelezettség vállalása, az
egymás mellett való kitartás. Hiányzik az a kapaszkodó, amit csak az
Isten háza tud megadni
azoknak, akik benne
bíznak. Az Isten háza az
a hely, ahol szövetséget
kötnek egy életre azok,
akik elkötelezik magukat egymás mellett.
Grendorf Péter hangsúlyozta, hogy egy
templom
építésének
terve mindig egy álomból indul ki, és legtöbbször csak egy álom marad, ha mégsem, akkor

biztosak lehetünk abban, hogy Isten indította az álmot, és õ segíti is
a megvalósulást. Itt Rákoskerten egészen bizonyosan errõl van szó.
Füzesi Zoltán személyes papi hivatását elemezve és tapasztalatait
összegezve arra a meggyõzõdésre jutott, hogy
a templom mentõállo-

más is, ahol Isten lelkeket menthet meg.
Fohsz Tivadar elmondta, hogy bizottsági külsõs tagként a kilencvenes évek közepén találkozott elõször a templom építésének gondolatával, s a terv egy jó
darabig csak ábránd
maradt. Aztán született
egy testületi döntés,

amely szerint az önkormányzat zöld utat biztosít az ökumenikus
templom építéséhez,
amennyiben a fõváros
elcseréli és átminõsíti
ezt az ingatlant. 2007ben sikerült megegyezni a fõvárosi fõépítészszel az ingatlancserérõl,
és a Fõvárosi Közgyûlés
is pozitív döntést hozott, amelyben nagy
szerepe volt Riz Levente
polgármesternek
Makovecz Imre ígéretet
tett arra, hogy jelentõs
engedményt fog tenni a
tervezési munka során,
mert csak egy igazi öszszefogással megy a dolog.
Az ünnepélyes alapkõletétel során Fohsz
Tivadar és Füzesi Zoltán helyezte el a bõrbõl
készült hengert az alapkõfészekbe.

RÁKOSKERESZTÚRI REFORMÁTUS
TEMPLOM URNATEMETÕ
1173 Budapest Pesti út 31.
Információ: Sóskuti Zoltán lelkipásztor
Tel: 257-9926 / Mob: 06-30-822-5435
E-mail: soskutizoltan@gmail.com
http://keresztur.zsoltar.hu

Urnaterem látogatási idõ:
Szerda:
16.00-20.00
Szombat: 8.30-10.00
Vasárnap: 8.00-11.30

– Örök megváltás
– Részletfizetési lehetõség
– Szociális kedvezmény
– Urnahelyek: már
130 000 – 180 000 Ft között
– 1, 2, 3, 4 személyes sírhelyek
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Szent István ünnepe Rákosmentén
A kánikulai hõség ellenére az elõzõ évekhez
hasonlóan, idén is több ezer ember fordult meg
az immáron hagyományosan Rákoskerten
megrendezett Szent István-napi ünnepi rendezvénysorozaton augusztus 20-án. Lipcseyné
Horváth Ágnes igazgató irányításával a
Rákoskerti Mûvelõdési Ház kis csapata ismét
gazdag, egész napos programmal várta a szórakozni, kikapcsolódni vágyókat a házba és a
Vida-dombra.

 KILI TAMÁS-SZAKÁCS ZSUZSA
Rákoskerti és a
Rákosligeti Kertbarát Kör terménykiállításának megnyitóján
Lipcseyné Horváth Ágnes
és a két kertbarát klub
vezetõje, András Károly
mondott
köszöntõt,
odakint pedig a ház parkolójában öreg Fiatok,
Skodák gyülekeztek,
gondosan kiglancolva
várták a veteránautók
szerelemeseit. Mások
megcsodálhatták az impozánsan berendezett
terménykiállítás kerti
kincseit, a zöldségektõl
a mosolygós almákon át
egészen a befõttekig. Az
ízlésesen kialakított hatalmas piaci stand a kofaasszonnyal igazi közösségi munkát tükrözött, ami nem csak ízekben, látványban sem
volt utolsó. Rekordszámú nézõ volt kíváncsi
Tarnai Kiss László énekes
mûsorára.
Rövid átrendezést követõen a színházterem a
„Szebb,
virágosabb
XVII. kerületért” pályázat eredményhirdetés-

A

ének, díjkiosztójának
adott otthont. Az IlexKert Kft. és a Corvinus
Complex Kft. által ez
évben immár 10. alkalommal meghirdetett
versenyére hat kategóriába összesen ötvennyolcan pályáztak. A
díjakat, vándorkupákat
és az értékes kerti gépeket, szerszámokat a két
cég ügyvezetõje, András Károly és Holló Szilárd adta át a nyerteseknek. A pályázaton elsõ
helyezést
ért
el
Martonosi György, Orosz
Lászlóné, Uszkóné Csikai
Ilona, Bisztránszky László, a Százszorszép Óvoda és a Tabán utca 12.
Társasház. A jubileumi
pályázatról és az elmúlt
tízéves tapasztalatokról
András Károly a Hírhozónak elmondta, hogy
ebben az évben rekordszámmal jelentkeztek a
lakótelepi elõkertek kategóriába, de összességében általában majd
minden évben ennyien
pályáznak. Külön öröm
számukra, hogy egyre
több a fiatal, 30-40 év
körüli résztvevõ, akik

A terménykiállítás idén is jól sikerült

A kenyér megszentelése

nem feltétlenül a díjért,
inkább saját kedvtelésükre szépítik környezetüket és pályáznak.
Évek óta kuriózum, és
egyre több érdeklõdõt
vonz a salátakóstoló,
ahol különleges zöldsé-

A kenyér
megszentelése
Az ökumenikus kenyéráldásra és az új kenyér
megszegésére érkezõket Szijjártó József tárogatómuzsikája fogadta
a Rákoskerti Mûvelõdé-

Az estét a hagyományos tûzijáték zárta

gek, gyümölcsök, virágok felhasználásával
készült csemegéket lehet megízlelni, mint a
cukkinis sütemény, a
töklekvár és a rózsaszirom dzsem. Idén új
színfolttal is gazdagodott a díjátadó ünnepség – tette hozzá András Károly, most elõször
kérték fel a kerületi óvodákat, hogy terményekbõl, termésekbõl különbözõ technikákkal a
gyerekek alkossanak kis
képeket. A felhívásra
rengeteg illusztráció érkezett, az apróságok
munkáiból nyílt kiállítást a kisteremben lehetett megcsodálni.

si Ház bejáratánál, de az
Ott, ahol zúg az a négy
folyó és a Szép vagy,
gyönyörû vagy Magyarország fülbemászó
dallamai messze vitték
hírét, hogy itt valami
fontos dolog történik:
Szent István mellett az új
kenyeret is ünnepeljük,
és a kenyér a magyar
ember számára mindig
is az életet, a megélhetést, az otthont jelentette. A Himnusz után elõször Grendorf Péter
evangélikus
lelkész,
majd Mosolygó Marcell
görög katolikus paróchus emelkedett szólásra, hogy a mindennapi
kenyérrõl fogalmazza

meg gondolatait, miközben elõttük, a gondosan megterített asztalon néhány nem mindennapi, nemzetiszínû
szalaggal átkötött hatalmas kenyér kínálta magát. „Amikor azt a kenyeret magunkhoz vesszük, amellyel Krisztus
bennünket táplál, akkor
azt valljuk meg, hogy
mi a gyõztes oldalán állunk. Annak az oldalán,
aki váltságul érettünk a
saját életét adta oda,
hogy legyõzze a bûnt, a
halált és a szenvedést” mondta Mosolygó Marcell, majd hozzátette:
„Szent Istvánhoz azért is
imádkozunk ezen a napon, hogy a szétzilált
családok ismét eggyé
váljanak, mint ahogy az
apró lisztszemek is egybesülnek és szép kenyérré válnak. Amikor
ezeket a kenyereket
megáldom, akkor az a
fohász van a szívemben, hogy Istenem,
õrizd meg családjainkat, mert nekünk nagyon fontos a közös
asztal, az a közösség,
amit a család képvisel.”
A két pap szertartásosan megáldotta a kenyereket, majd megszegve azokat, a kenyérszeleteket szétosztották a teremben lévõk
között, akik közül többen saját kenyerüket is
elhozták áldásra.

A Csillagszemûek is színpadra léptek

Vida-dombi
vígasságok
Délután a Vida-dombon folyt tovább a
dínom-dánom, kiváló
szervezésben
remek
programokkal. Elõször
a magyar táncmûvészeti élet egyik legrangosabb társulata, a Prima
Primissima Díjas Csillagszemûek Gyermektáncegyüttes lépett a
domb hajlatába épített
hatalmas
színpadra.
Timár Böske és Timár
Sándor csapata a világ
legkülönbözõbb tájain
képviseli hazánkat, Európa nagyvárosaiban
éppúgy, mint Új-Zélandon, vagy Japánban.
Mindenütt hatalmas siker és elismerés kíséri
útjukat, és így volt ez
Rákosmentén is. Szigorú – de indokolt – biztonsági intézkedések
léptek életbe a Diósdi
Történelmi
Bajvívó
Egyesület bemutatója
elõtt, a palánkkal elkerített alkalmi küzdõtéren
ugyanis életveszélyes
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középkori fegyverek arzenálját sorakoztatták
fel az egyesület tagjai. A
Visegrádi Nemzetközi
Palotajátékok rendszeres szereplõi korhû ruházatban íjakkal, számszeríjakkal, kardokkal,
buzogányokkal tartottak harci bemutatót, bepillantást nyújtva a bajvívó vitézek, lovagok
rafinált harci cseleibe,
fortélyaiba. A szervezõk nem csak a felnõttek szórakoztatásáról
gondoskodtak, a gyerekek szinte reggeltõl estig találhattak kedvükre
való elfoglaltságot az
arcfestéstõl a hennáig.
Igazi hátaslovon poroszkálhattak a dombtetõn, a méltán népszerû kisvonat és lovasszekér családokat szállítva
egész nap járta a rákoskerti utcákat.
Miután a Rákoskerti
Dalos Klub asszonyai
befejezték a nagyszínpadon vastapsot érdemlõ mûsorukat, Lipcseyné Horváth Ágnes

Zséda fergeteges koncertet adott

Középpontban az új kenyér

A Diósdi Történelmi Bajvívó Egyesület bemutatója

a színpadra kérte az
aszfaltrajzverseny ifjú
gyõzteseit, hogy átvegyék megérdemelt jutalmukat a zsûritõl, Ferenczi Zsuzsa textilmûvésztõl, Orosz Károly
képzõmûvésztõl, Fohsz
Tivadar alpolgármestertõl, illetve Hatvani Zol-

Persze nem csak a felnõttek szórakoztak jól,
hanem azok a gyerekek
is, akik kipróbálták a fából készült francia
készség- és gondolkodás fejlesztõ játékokat,
amit Ébert Judit és munkatársai Pécsrõl hoztak
el ide. Óriási sikere volt

A Százszorszép ovisai is elsõ helyet értek el alkotásukkal

tántól, Rákoskert képviselõjétõl.
A nagyszínpaddal
szembeni dombon ezután elkezdõdött a sokak által már nagyon
várt solymászbemutató, amelyre Gosztonyi
Dániel és felesége, Alexandra hozta el idomított madarait – héját,
ölyvöt és indiai sólymot –, hogy a szalagokkal lekerített zöld füvön bemutassák produkciójukat. Miután
minden madár túl volt
a szereplésen,a nézõk
közös fotót készíthettek
a fõszereplõkkel.
Riz Levente polgármester mondott ezután
Szent István-napi ünnepi köszöntõt aVidadombon.

a kiskorúak körében, jó
lenne majd találkozni
velük a különbözõ játszóházakban, esetleg
óvodákban is.

Nagysikerû
koncertek
Mire elkezdõdött az
FG-4
Illés-Fonográf
emlékegyüttes
majd
másfél órás koncertje, a
rákoskerti Vida-dombra, és környékére kitehették a „Megtelt” táblát, hisz ennyi embert
még itt soha nem lehetett egyszerre látni, mint
ezen az estén. A régi, jól
ismert Illés- és Fonográf-nótákat együtt énekelte a közönség a zenekarral, de sokan táncra
is perdültek. Közben
feltûnt a színpad mellett

az ünnepi mûsor befejezõ számának a fõszereplõje, Zsédenyi Adrienn is, aki talán ma hazánk
legnépszerûbb
énekesnõje.
Már besötétedett, mire befejezõdött a színpad zenei berendezése,
hogy elkezdõdjék a
nagy show, Zséda
Rouge címû új albumának a bemutatása. Fantasztikus hangulatban
kezdõdött a koncert,
amely minden ütemében a XXI. századi popzenét képviselte. Óriási
ováció fogadta a Fekete
rúzs, a Szerelemben égni, a Csak játék és a többi, már jól ismert Zsédanótát. Zsédenyi Adrienn ezen az estén is elvarázsolta
csodálóit
szépségével, fantasztikus hangjával, de meg
kell említeni az õt kísérõ
táncosokat is, akik szintén világszínvonalon
mutatták be nem mindennapi tudásukat. A
koncert végén Riz Levente virágcsokorral
köszöntötte az énekesnõt, majd egy kis szünet
után megkezdõdhetett
az augusztus 20-ai, immár hagyományos tûzijáték, ami az idén is felejthetetlen
élményt
nyújtott a sok ezer embernek, akik eljöttek Rákoskertre, hogy együtt
ünnepeljék Szent István
napját.
A rendezvényt Rákosmente Önkormányzata, a Max Corner Kft.,
az Elephant Holding, a
Rákosmezeje Zrt. és a
Józsi ABC támogatták.

