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Polgármesteri tájékoztató
Riz Levente polgármesteri 
beszámolójában elsőként az 
Országgyűlés elé beterjesztett 
önkormányzati törvényről 
szólt. A májusban felmerült, 
az önkormányzatok számára 
hátrányos tervezeteket sike-
rült kivédeni, ez elsősorban 
a kerületek összefogásának, 
a Budapesti Önkormányza-
tok Szövetségének (BÖSZ) 
köszönhető. Jelentős siker, 
hogy olyan irányban válto-
zott a törvénytervezet, amely 
Rákosmente számára is meg-
felelő. Alapjogaikat illetően 
a kerületi önkormányzatok 
egyenlők a Fővárosi Önkor-
mányzattal, a hatáskörök 
pedig tisztázódtak. A legfőbb 
célok között szerepelt, hogy a 
közterületeken legyen rend, 
a Főváros csak a kiemelt, 
főleg belvárosi közterületek-
kel foglalkozzon, az összes 
többi viszont a kerületek 
fenntartásába, majd tulaj-
donába kerüljön, amelyet 
kormányrendelet fog rög-
zíteni. Teljes lesz a kerületi 
önkormányzatok hatásköre a 
településrendezés, -fejlesztés 
és -üzemeltetés körében, a 
Főváros csak a Budapest egé-
szét érintő fejlesztésekért lesz 
felelős. A kerületeknek az 
átfogó fővárosi fejlesztéspoli-
tikába is beleszólásuk lesz. Az 
új önkormányzati törvény 
Budapestet érintő paragrafu-
sai 2013. január 1-től lépnek 
majd hatályba.

Az elmúlt hetekben a kor-
mány előterjesztette a bíróság 
és ügyészség szervezetének 
átalakításáról szóló terveze-
tét. A hatalmas ügyhátralék 
jelentősen lassítja a bíróságok 
munkáját, ezért Riz Levente 
együtt lobbizott Révész Má-
riusz képviselőtársával azért, 

hogy Kelet-Pesten létrejöjjön 
egy új kerületi bíróság. Tö-
rekvésük sikerrel járt: a X., 
XIV., XVI. és XVII. kerüle-
tek számára létesülhet egy új 
bíróság, várhatóan kőbányai 
székhellyel.

A Budapesti Közlekedé-
si Központ a közelmúltban 
tájékoztatta kerületünket a 
rákoskeresztúri buszkorridor 
helyzetéről. Mint Riz Leven-
te a képviselő-testület ülésén 
jelezte, a Fővárosi Önkor-
mányzat beruházásában épü-
lő korridor előkészítése kí-
vánni valókat hagyott maga 

után. Menet közben derült 
ki ugyanis, hogy a Jászberé-
nyi úti felüljáró és a Kozma 
utca közötti területen számos 
olyan vezeték húzódik, ame-
lyeket nem tüntettek fel a 
terveken. A kivitelező ezért 
levonult a munkaterületről, 
a buszsáv építése késlekedett. 
A Budapesti Közlekedési Köz-
pont tájékoztatása szerint az 
akadályok napjainkra elhá-
rultak. Jövő tavaszra ezen a 
szakaszon és az Éles-saroknál 
is elkészülhet a buszfolyosó a 
város irányába haladó olda-
lon. A munkálatok befejezé-
sének határideje 2012. május 
31.

A Fővárosi Önkormányzat 
a XVII. kerületben jövőre 
több főutat felújít. A Naplás 
út mellett megújul a Csaba-
gyöngye utca tömegközle-
kedéssel érintett szakasza, a 
Keresztúri út Pesti út előtti 50 
méteres sávja. Rákoskerten a 
Rákoskert sugárút Bodonyi 
utca és Sáránd utca közötti, 
250 méteres szakaszát vará-
zsolják újjá. 2012-ben meg-
újul a Kucorgó tér közlekedési 
csomópontja is. A Pesti úti 
kerékpárutat eredetileg októ-
ber 31-ig kellett volna elkészí-
tenie a kivitelezőnek. A ha-

táridőt nem sikerült tartania 
a Fővárosnak. Oka: az egyik 
MOL benzinkút totemosz-
lopát korábban a kerékpárút 
nyomvonalába építették. Erre 
a szakaszra új terveket kel-
lett készíttetni. A kerékpárút 
módosított átadási határideje 
december 1.

A 2-es metró gödöllői HÉV 
összekötés és a rákoskeresztúri 
szárnyvonal kiépítésével kap-
csolatos megvalósíthatósági 
tanulmányt Fellegi Tamás 
nemzeti fejlesztési miniszter 
levelében támogatásáról biz-
tosította. Az előkészítő mun-
kákra, tervezésre várhatóan 
621 millió forint jut, amit a 

kormány biztosít európai uni-
ós források segítségével.

A testület tavasszal döntött 
arról, hogy tízmillió forint 
értékben egy eszközfejlesztési 
programot indít el a kerületi 
óvodákban. A projektre eddig 
ötmillió forintot fordítottak, 
ez sok helyütt új ágyak, evő-
eszközök és játékok beszerzé-
sében már meg is mutatkozik. 
Zárásképpen adventi vásárra 
hívta a polgármester a jelen-
lévőket, amely a Főtéren lesz 
december 3. és 24. között, 
ahol negyven árus fog egysé-
ges kis faházakban árusítani. 
A Főtéren színpadot is kiala-
kítanak, ahol kerületi iskolák 
és egyházak kórusai fognak 
fellépni.

Koszorúsné Tóth Kata-
lin (Fidesz) megköszönte 
Krammer György kapitány-
nak a rendőrség szakmai 
segítségét, amivel hozzájá-
rultak a körzetében tartott 
közbiztonsági fórum sikeré-
hez. Hatvani Zoltán (Fidesz) 
az illegális avarégetők elleni 
hatékony fellépésért mon-
dott köszönetet. A rákoskerti 
képviselő szólt még a 197-es 
buszt feltartó huligánokról 
is. Lukoczki Károly (MSZP) 
a házőrző kutyák fontos sze-
repét kiemelve az ebadó 
mérséklését kérte a polgár-
mestertől. Krammer ezredes 
beszámolt arról, hogy az el-
múlt két hétben két esetben 
sikerült rablást elkövető sze-
mélyt, illetve betörőt elfog-
nia a kerületi rendőrségnek, 
ami az intenzív kapitánysági 
munkának köszönhető.

Napirenden
Elsőként a szociális és gyer-
mekjóléti pénzbeli, termé-
szetbeni és személyes gon-
doskodást nyújtó ellátásokról 

Miniszteri támogatás a HÉV keresztúri 
szárnyvonalának

szóló 47/2010. (XII.20.) ren-
deletet módosította a testület 
(21 igen), azon okból, hogy 
szeptember 1-jétől hatályos 
törvény alapján a lakásfenn-
tartási támogatást elsősorban 
természetbeni szociális ellá-
tás formájában, és a lakás-
fenntartással összefüggő azon 
rendszeres kiadásokhoz kell 
nyújtani, amelyek megfizeté-
sének elmaradása a kérelmező 
lakhatását a legnagyobb mér-
tékben veszélyezteti. Emellett 
szükségessé vált az étkezésté-
rítési díjkedvezmény igénybe 
vételére jogosultak körének 
bővítése is. A korábbi kt-
döntések átvezetése miatt 
módosult a vagyonrendelet 
(21 igen). 

Módosult az Önkormány-
zat 2011. évi költségveté-
séről szóló 6/2011. (II. 28.) 
rendelete (15 igen, 6 nem). 
Határozat született, hogy a 
Rákoshegyi Bartók Zene-
ház Közalapítvány részére 
500 ezer Ft-ot biztosítanak a 
melléképület felújítására és 
működési költségeire a vá-
lasztókerületek céltartaléka 
előirányzat terhére (15 igen, 
6 nem). Az Országos Mentő-
szolgálat Alapítvány részére 
33 ezer Ft-ot biztosítottak a 
keresztúri mentősök képzési 
költségeire az általános célú 
tartalék terhére (15 igen, 6 
nem). A Csekovszky Árpád 
Művészeti Közalapítvány ré-
szére 100 ezer Ft-ot adtak egy 
kiadvány megjelentetésének 
költségeire a választókerüle-
tek céltartaléka előirányzat 
terhére (15 igen, 6 nem).

Határozathozatalok
Megállapodás megkötéséről 
született határozat a Penta 
Általános Építőipari Kft.-vel 
kárfelelősség megosztásáról 
(19 igen, 2 tartózkodás). Az 
önkormányzat a 2001-ben 
a Nyomdok utcában és kör-
nyékén szennyvízcsatorna-
építési munkákat végeztetett 
a Penta Kft.-vel. A csatorna-

építési munkák elkészültével 
a kivitelező az útburkolatot 
úgy állította helyre, hogy a 
csatorna-fedlapokat az erede-
ti útszintnél magasabban, az 
útfelszínt kétoldali lejtéssel 
alakították ki, és kőzúzalék-
kal fedték. 2002 júliusában 
a Nyomdok utca térségében 
jelentős mennyiségű csapa-
dék hullott, amely az úttest-
ről befolyva a Nyomdok u. 
15/b alatti ingatlan területére 
folyt, elárasztva az ingatlan 
oldalkertjét és pincéjét. Az 
ingatlan tulajdonosának je-
lentős anyagi kára keletke-
zett, ezért bírósághoz fordult 
kára megtérítése ügyében. A 
Pesti Központi Kerületi Bí-
róság megállapította az ön-
kormányzat kártérítési fele-
lősségét. Az önkormányzat a 
károsult részére 2010 decem-
berében megfizetett az ítélet 
értelmében 5.796.132 forin-
tot, bár véleményük szerint a 
kivitelező is felelős az anyagi 
kár bekövetkezéséért. Ezért 
megkeresték a beruházás ki-
vitelezőjeként közreműködő 
Penta Kft.-t a kárfelelősségé-
nek részbeni elismerése érde-
kében. A kft. hajlandóságot 
mutatott arra, hogy a megfize-
tett kártérítés 50%-ával egye-
ző értékben az önkormányzat 
részére mélyépítési munkála-
tokat végezzen jövőbeni beru-
házásaik során. 

Egyhangúlag módosítot-
ták a Bartók Béla Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
pedagógiai programját. Mó-
dosították az önkormányzat 
fenntartásában működő álta-
lános iskolák alapító okiratait 
(21 igen). Az Újlak u. 106. 
szám alá költözött Gyermek-
jóléti Központ Alapító Okira-
ta szintén módosult (21 igen). 
Egyhangúlag módosították 
a kerület Városrendezési és 
Építési Szabályzatáról „17.
KVSZ” szóló 3/2006. (III.2.) 
rendeletet a Naplás út – Dor-
mánd utca – Kiskút utca – Di-
adal utca által határolt terület 

vonatkozásában. Ez a javaslat 
egy szabályozási tervről szól, 
arra az esetre, ha az önkor-
mányzat bővíteni szeretné az 
oktatási intézményeit. 

Döntöttek a „Tiszta ud-
var, rendes ház”, illetve „A 
legszebb előkert” programok 
tárgyában alkotandó önkor-
mányzati rendelet szabályo-
zási koncepciójáról (18 igen, 
3 tartózkodás). „A program 
keretében díjazni szeretnénk 
azokat, akik szépen rendben 
tartják a házuk körüli zöld-

felületeket.” – tette hozzá a 
polgármester. Lukoczki Ká-
roly (MSZP) szerint a civil 
kezdeményezéseket lenne in-
dokoltabb tovább fejleszteni 
e téren, mert azok eddig is jól 
működtek. Ruthner György 
(MSZP) szerint az önkor-
mányzat elsődleges feladata 
a településkép óvása érdeké-
ben, hogy időben kaszáltas-
son és vitesse el a szemetet. 
Jóváhagyták a 2012. évi Belső 
Ellenőrzési Munkatervet (19 
igen, 2 tartózkodás). Fachet 
Gergő (IRE) hiányolta a 
munkatervből a Rákosmente 
Kft. hangsúlyosabb szerepel-
tetését.

Beszámolók
Elfogadták a Rákosmenti Erő-
forrás Bizottság a 2011. év III. 
negyedévében átruházott ha-
táskörben hozott döntéseiről 
szóló beszámolót (15 igen, 6 
tartózkodás). A szocialisták 
a Vigyázó Művelődési Ház 

szmsz-ét hiányolták a beszá-
molóból. Egyhangúlag fogad-
ták el a Városfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság 
a 2011. év III. negyedévé-
ben átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről szóló be-
számolót. Elfogadták a 2011. 
év III. negyedévében lejárt 
határidejű határozatok vég-
rehajtásáról szóló beszámo-
lót (15 igen, 6 tartózkodás). 
Ugyanilyen arányban fogad-
ták el a polgármester átruhá-
zott hatáskörben hozott 2011. 
év III. negyedévi döntéseiről 
szóló, valamint az általános 
célú gazdálkodási tartalék-
keret 2011. év III. negyedévi 
felhasználásáról szóló beszá-
molókat.

Választókerületi 
céltartalék felhasználása
Az utolsóként tárgyalt, vá-
lasztókerületi céltartalék 
polgármesteri hatáskörben 
történt 2011. év III. negyed-
évi felhasználásáról szóló be-
számoló elfogadása (15 igen, 
6 nem) előtt hosszas vita 
vette kezdetét. Nótin Tamás 
a Tizenhetedik Magazinnak 
nyújtott, összesen 1,8 millió 
forintos képviselői támoga-
tást firtatta, amely lakossági 
tájékoztatást szolgál. Nótin 
kimutatást kért arról, hogy 
a képviselőnkénti 300 ezer 
forintért mekkora felület jár. 
„Ezt a pénzt propaganda he-
lyett más célokra is el lehet-
ne költeni. A Hírhozóban is 
meg lehetett volna ezeket a 
híreket jelentetni.” – mond-
ta a jobbikos képviselő. Hat-
vani Zoltán hozzászólásában 
elmondta, hogy az ő részéről 
nyújtott támogatás tizenhét 
Rákoskertről szóló cikket 
eredményezett összesen a lap 
online kiadásában, a szava-
zókhoz pedig nem egy csa-
tornán célszerű eljutni. „A 
Hírhozó nagyon jó lap, de ez 
nem jelenti azt, hogy ne kéne 
használnunk a Tizenhetedik 
Online felületét.” – mondta 

Lukoczki Károly

Reka
Highlight
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Hatvani. Nagy Anikó (Fi-
desz) a körzetében felmerülő 
útjavításokkal és vízelveze-
téssel kapcsolatos kérdésekre 
adott válaszokat a lapban. 
Kovács István frakcióvezető 
(IRE) is úgy vélte, hogy lenne 
megfelelőbb helye e pénzek 
elköltésének. „Képviselőtár-
saimnak szuverén joga és kö-
telessége a lakosság tájékozta-
tása. Jó dolog, ha ehhez több 
orgánum is rendelkezésükre 
áll.– hangzott a polgármesteri 
válasz. Koszorúsné Tóth Ka-
talin a vita végén megjegyez-
te, hogy a képviselők sajtóbeli 
megjelenésének gyakorisága 
szoros összefüggést mutat az 
elvégzett munkájukkal. „Az 
ellenzéki képviselők még a 
rendezvényeken sem jelen-
nek meg, akkor hol szeretné-
nek szerepelni?” – hangzott a 
képviselő asszony kérdése.

Nótin Tamás 
interpellációja
A jobbikos képviselő a szep-
temberi testületi ülésen az 
Autómentes Napon részt 
vevő Mezítláb Alapítvánnyal 
kapcsolatban intézett kér-
déseket a polgármesterhez, 
amelyre véleménye szerint 
máig nem kapott választ. Az 
említett alapítvány az Afri-
kában élő elárvult gyerekek 
sorsának szebbé tételét tűzte 
ki céljául, jelenlegi célorszá-
gaik Malawi és Kenya. Nótin 
szerint elsősorban a magyar 
emberek hátrányos helyze-
tén kellene elsősorban segí-
teni. A képviselő arra volt 
kíváncsi, ki döntött arról, 
hogy a Mezítláb Alapítvány 
részt vehessen az Autómen-
tes Napon, és milyen mó-
don lehetne megtekinteni 
az alapítvány elszámolását? 
Nem lehetett volna más 
alapítványt felkérni az adott 
sportprogram megszervezé-
sére? „Az alapítvány tagja, 
Varga Dávid rákosmenti la-
kos, aki az Önkéntesség Éve 
program keretében az egyik 

legaktívabb segítőnk, kereste 
meg a Művelődési és Sport-
csoportot azzal a kéréssel, 
hogy egy jótékonysági futó-
versennyel szeretne csatla-
kozni a rendezvényhez. Ez a 
verseny teljesen beleillett az 
Autómentes Nap profiljába, 
így kedvező fogadtatásban 
részesült. Különös tekintettel 
arra, hogy más szervezet nem 
keresett meg minket ilyen 
céllal. Az önkormányzatnak 
törvényes lehetősége nin-
csen arra, hogy az alapítvány 
könyvelésébe beletekintsen. 
Az alapítvány képviselője 
önkormányzati megkeresés-
re e-mailben közölte, hogy a 
jótékonysági megmozdulásuk 
sajnos nem váltotta be a hoz-
zá fűzött reményeket, hiszen 
csak ketten álltak rajthoz. A 
Malawiba kiutalt pontos ösz-
szeg az alapítvány honlapján 
mindenki számára elérhető 
lesz.” – válaszolta Riz Leven-
te. Az interpellációra adott 
polgármesteri választ a testü-
let elfogadta (15 igen, 4 nem, 
2 tartózkodás).

Napirend után
Koszorúsné Tóth Katalin az 
Akadémia telep október 26-
án kora délután bekövetke-
zett vízellátási hiányáról szólt. 
A Vízművek karbantartási 
munkájáról nem értesítette 
az önkormányzatot, a képvi-
selő asszony ezért arra kérte 
a polgármestert, hívja fel a 
szolgáltatók figyelmét arra, 
hogy a jövőbeni szolgálta-
tásszüneteltetés előtt időben 
értesítsék a lakosságot és az 
intézményeket. Horváth Ta-
más alpolgármester hozzászó-
lásában elmondta, hogy a Víz-
műveknél egy adminisztrációs 
hiba okozta a vízhiányt, ezért 
nem tudták értesíteni időben 
az érintetteket.

Nótin Tamás a volt rákos-
csabai uszoda területén ural-
kodó balkáni állapotokról 
beszélt, ahol múlt hónapban 
illegális gumi- és szemétége-

tésre lettek figyelmesek a 
környéken lakók. A strand 
régi szépségének nyoma 
sincs, helyette felhalmozott 
nyesedék, faág és falevél bo-
rít mindent, nyoma sincs a 
komposztálásnak. Nótin egy 
levelet ismertetve tolmá-
csolta egy lakos kérését, aki 
a terület kerítésének elbon-
tását és parkosítását tartaná 
indokoltnak. A képviselő 
egy kivetítőn illusztrálta a 
volt strand területének ál-
datlan állapotát. Riz Levente 
megköszönte a felszólalást, 
amely nagyon fontos prob-
lémára hívta fel a figyelmet. 
A városvezető megígérte, ki 
fogja vizsgáltatni, hogy mely 
időszakban került a területre 
az illegális hulladék. Hor-
váth Tamást meglepte ez a 
lakossági levél annak fényé-
ben, hogy ő maga is ott lakik 
a környéken, de neki nem 
jelezték a problémát. „Az 
önkormányzat lehetőséget 
biztosított itt zöldhulladék 
tárolására. Már a visszavá-
sárláskor siralmas állapotban 
volt ez a terület, az épületek 
romhalmazok. Biztonsági 
őrző szolgálatot felállítani vi-
szont nagyon sokba kerülne. 
Rengeteg építési hulladékot 
elszállított innen az önkor-
mányzat, amelynek az anyagi 
lehetőségei végesek. A két 
évvel ezelőtti hatalmas vihar 
pedig nagy pusztítást végzett 
az ottani fákkal, a fakivágást 
pedig személyesen ellenőriz-
tem.” Horváth Tamás arra 
kérte az ott lakókat, hogy 
keressék meg őt ez ügyben a 
fogadóóráján. Hrutka Zsolt a 
Rákosmente Kft., mint terü-
lethasználó felelősségére hív-
ta fel a figyelmet, amelynek 
jeleznie kellett volna az ille-
gális szemét elszaporodását.

Nagy Anikó a házhoz 
menő, térítésmentes, szelek-
tív hulladékgyűjtés fontossá-
gát emelte ki felszólalásában. 
„Fontos terjeszteni ezt a szol-
gáltatást a lakosok között, 

mert kevesen ismerik még. Az 
FKF gyűjtőszigeteiből 47 van 
a kerületünkben, de sok velük 
a probléma, ezért is érdemes 
az otthoni szelektív gyűjtést 
tovább fejleszteni.”

Lukoczki Károly a kerület 
lakosságáról szólva megemlí-
tette, hogy azok 27%-a hat-
van év feletti. A képviselő 
szerint a kormány novemberi 
nyugdíjkorrekciója következ-
tében csak 0,5%-kal emelke-
dik az alapellátás, holott 6%-
ot kommunikálnak. Lukoczki 
a nyugdíjkorrekció teljes 
megszüntetését is lehetséges-
nek tartja a Fidesz részéről, 
hiszen a „matolcsyzmus meg-
szüntette a szolidaritást”. „Az 
MSZP nézi le az embereket, 
amikor valótlanságokkal rio-
gatja az időseket. A mostani 
kormány vállalta a nyugdíjak 
reálértékének megőrzését, 
és ezt következetesen be is 
tartja. A gáz- és a távhőárak 
befagyasztása is a nyugdíja-
sok érdekeit szolgálták. Egy 
olyan párt, amelynek a kor-
mányzása idején minimum 
tizenötször emelték a gáz árát, 
ne oktassa ki a jelenlegi kor-
mányt! Kérem, ne riogassák 
a nyugdíjasokat!” – hangzott 
a polgármesteri válasz. Fenke 
Ferenc a következőt fűzte 
még hozzá: „Emlékszik még 
Lukoczki képviselő úr arra, 
amikor 2004. december 5-én 
járókeretes erdélyi nagyma-
máktól féltették a nemzeti 
vagyont?”

Hatvani Zoltán a célegye-
nesbe került rákoskerti fej-
lesztésekről szólt. Új és biz-
tonságos gyalogos átkelőhely 
létesül november végére a 
Pesti út és a Sáránd utca sar-
kán. A Postamester és a Pos-
takocsi utcákban is sikerült 
„kerítéstől kerítésig” megújí-
tani a burkolatot, kertészeti 
munkával kiegészítve, 40-50 
új fát elültetve. Az említett 
utcák ünnepélyes átadója 
november végén lesz.

Horváth Tibor 

Képviselői fogadóórák
Polgármester, országgyűlési KéPviselő
riz Levente – Fidesz – Előzetes bejelentkezés: 253-3306, 253-
3398.

Jegyző
dr. rúzsa ágnes jegyző: december 12. Előzetes bejelentke-
zés: 257-5054. 

aLpoLgármestereK
Fohsz tivadar – Fidesz – december 12. Bejelentkezni az 
ügyfélszolgálati irodában lehet. * horváth tamás – Fidesz –  
január 2. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet.

A KéPviselő-testület tAgJAi
dr. bényi zsolt – Fidesz 6. evk., a hónap utolsó csütörtö-
kén 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
dunai mónika – Fidesz, 11. evk. – minden hónap második 
szerdáján 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Fachet gergő – Itthon Rákosmentén Egyesület, egyezte-
tés alapján, tel.: 06-30-989-2625, (képviselő-testületi iroda).
dr. Fenke Ferenc – KDNP, 4. evk., minden hónap első hétfő-
jén a Polgármesteri Hivatal 303-as szobájában 14-15 között.
Fohsz tivadar – Fidesz, 8. evk. – a hónap 1. csütörtökén 
17-18 óráig a Rezgő utcai óvoda, a hónap 2. péntekén 17-
18-ig a Rákoskerti Művelődési Házban.
hatvani zoltán – Fidesz, 9. evk., a hónap 1. keddjén 
8.00-9.00-ig a Rákoskerti Művelődési Házban, a hónap 
2. péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Művelődési Házban, 
telefonon történő bejelentkezés alapján a bejelentő lakásán 
(mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30-944-0203.
horváth tamás – Fidesz, 12. evk. – minden hónap első 
keddjén 18 órakor a Diadal úti iskolában, minden hónap első 
szerdáján 18-19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
dr. hrutka zsolt – MSZP,  minden hónap 1. hétfőjén 18-
19-ig az MSZP irodában, 1173 Bp., Kaszáló utca 45. alatt.
Koszorúsné tóth Katalin – Fidesz, 1. evk. – hónap 1. 
hétfőjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács istván – Itthon Rákosmentén Egyesület – előzetes 
egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
Lukoczki Károly – MSZP,  minden hónap 1. hétfőjén 18-
19-ig az MSZP irodában, Kaszáló utca 45. alatt.
Nagy anikó – Fidesz, 7. evk. – Minden hónap negyedik 
hétfőjén 17-18 óráig a Családi és Társadalmi Rendezvények 
Házában, Csabai út 20. Lehetséges más időpontokban is 
előzetes bejelentkezés alapján. Tel: 06- 20-225-5396.
Nótin tamás Jobbik – előzetes telefonos egyeztetés alap-
ján Tel: 06-70-392-1203, 1173 Bp., Ferihegyi út 78. fsz.
dr. piláth Károly – Fidesz, 13. evk., a hónap első kedd-
jén 18 órakor a Diadal úti Általános Iskolában.
Petrőczy Dániel – Fidesz, 3. evk. minden hónap első 
hétfőjén a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimná-
ziumban 18-19 között.
rózsahegyi péter – Fidesz, 14. evk., minden hónap első csü-
törtökén 18–19 óráig a Csekovszky Árpád Művelődési Házban.
ruthner györgy – MSZP – a hónap 1. hétfőjén 18-19-ig 
az MSZP irodában, 1173 Bp., Kaszáló utca 45. alatt.
szabó tiborné KDNP, 5. evk. minden hónap utolsó csütör-
tökén 17-18 között a Rákoshegyi Közösségi Házban.
várbíró Anita Fidesz, 2. evk. – minden hónap első hétfőjén az 
Újlak utcai Általános Iskolában 18-19 között. Tel: 06-20-251-4801
virág mihály – Fidesz, 10. evk. – minden hónap első szerda 
8-9 óráig Edző téri Fehér Akác gondozási központ, 18–19 
között a Rákoscsabai Közösségi Házban.

 1. oldalról

1,6 milliárd forint állami 
forrás jut Rákosmentének 
Riz Levente polgármester 
országgyűlési képviselőként 
benyújtott parlamenti mó-
dosító indítványainak kö-
szönhetően. A Ferihegyi út 
meghosszabbítására meg-
szerzett 900 millió forint és 
az önkormányzat önrésze 
segítségével megvalósulnak 
az útépítéshez szükséges kisa-
játítások, az aszfaltcsík mel-
lett kiépítik a vízelvezetést, a 
közvilágítást, új közlekedési 
csomópontokat hoznak lét-
re. A Rákoshegyet elkerülő 
út megvalósításának becsült 
véghatárideje 2013 decem-
bere. Az Országgyűlés Riz 
Levente azon javaslatát is 
megszavazta, amely további 
500 milliós állami támoga-
tást biztosít a kerület földút-
jainak aszfaltozására. A kép-

viselő egy újabb indítványa 
pedig végre rendbe tette a 
fővárosi forrásmegosztási tör-
vényt. Jövőre megáll az évek 
óta csökkenő tendencia, 
2012-től mintegy 200 mil-
lió forinttal nő Rákosmente 
részesedése a Budapesten be-
szedett adókból.

A kerületi Gózon Gyula 
Kamaraszínház 19 millió fo-
rintos állami támogatáshoz 
jut jövőre, erre sem volt ed-
dig példa. További pozitív 
hír, hogy új kerületi bíróság 
jön létre Kelet-Budapesten a 
X., XIV., XVI., XVII. kerü-
letben élők számára, ennek 
létrehozására 1 milliárd fo-
rintot szavazott meg a ma-
gyar Országgyűlés. Az intéz-
kedés révén a Rákosmentén 
élők számára jelentősen 
csökkenhet az ügyhátralék, 
a várakozási idő az ítéletek 
megszületéséig.

Horváth Tibor 

meghosszabítják 
a Ferihegyi utat!
Milliárdos támogatás a XVII. kerületnek

Reka
Highlight
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hogyan csökkentheti cége közüzemi költségeit?

Jobbik fórum RákoskertenMegújult a Ferihegyi úti orvosi rendelő

Hatezer rákosmenti vállal-
kozó számára igyekezett tá-
jékoztatással szolgálni Fohsz 
Tivadar alpolgármester és 
Rózsahegyi Péter önkor-
mányzati képviselő, amikor 
bemutatkozási lehetőséget 
biztosított a Magyar Költ-
ségoptimalizáló (MKO) 
Klaszter számára a Családi és 

Társadalmi Rendezvények 
Házában.

Mint Radács Ferenc klasz-
termenedzser elmondta, a 
klaszter alapítóinak elha-
tározása, hogy segítséget 
nyújtson a kis- és közép-
vállalkozásoknak (kkv) az 
egység erejét kihasználva. 
Ennek érdekében folya-

matosan keresik azokat a 
lehetőségeket, amelyek je-
lentősen javíthatják e vál-
lalkozói réteg versenyké-
pességi esélyeit. Egyre több 
kis- és középvállalkozás fizet 
jelentős összegeket bizonyos 
szolgáltatásokért, amelyek-
nek oka csekély fogyasztási 
képességük. Emiatt a kkv-k 
jóval drágábban juthatnak 
ezekhez a szolgáltatásokhoz, 
mint a multinacionális vagy 
nagyobb foglalkoztatással 
bíró cégek. A klaszternek 
minden magyarországi cég 
tagja lehet. A piacliberali-
záció biztosítja, hogy a vál-
lalkozások a legjobb ajánlat 
alapján válasszanak szolgál-
tatót.

A klaszter újszerűsége és 
fő feladata abban áll, hogy – 

mint közvetítő és szolgáltató 
egység – a jelentős közüzemi, 
telekommunikációs és bizto-
sítási szolgáltatásokat igény-
bevevő klasztertagok számá-
ra az összesített fogyasztás 
alapján a szolgáltatókkal 
történő megállapodások 
szerint költségcsökkentéssel 
járó kedvezményeket képes 
nyújtani.

Diener Szilvia, az MKO 
képviselője rámutatott, hogy 
több kerületi cég is tagja már 
a klaszternek. Példaként az 
egyik gyógyszertár áramfo-
gyasztását hozta fel, amely a 
belépés után százezer forint-
tal kevesebbet fizetett éves 
szinten ugyanazért a villany-
áramért, amit korábban vett 
igénybe. 

Horváth Tibor 

A Jobbik Magyarországért 
Mozgalom XVII. kerületi 
alapszervezete november 
19-én lakossági fórumot 
tartott a Rákoskerti Műve-
lődési Házban, ahol Szil-
ágyi György országgyűlési és 
Nótin Tamás önkormányzati 
képviselők voltak a házigaz-
dák, meghívott vendégként 
Bogár László közgazdász tar-
tott előadást Magyarország 
gazdasági helyzetéről.

Nótin Tamás lakossági 
bejelentésre hivatkozva be-
számolt arról, hogy a régi 
rákoscsabai strand területén 
zöldhulladékot és építési tör-
meléket tárolnak, de jellem-
ző itt a gumiabroncs-égetés 
is. A környéken élők szeret-
nék, ha parkosítanák ezt a 
területet. A közbiztonsággal 
kapcsolatban megemlítet-
te, az elmúlt kilenc hónap-
ban három rendőrkapitány 
szolgált Rákosmentén, ami 
szerinte nem igen segíti elő 

a lakosság biztonságérzetét, 
ráadásul az ötvenes évek 
óta nem változott a rendőri 
létszám a kerületben, pedig 
egyre több erőszakos cse-
lekményt, betörést jeleznek 
a lakosok. A képviselő be-
számolt arról, hogy a nem-
rég parkosított Szentkereszt 
teret és a volt bútoráruház 
előtti területet ellepték a 
hajléktalanok, jelenlétük, 
viselkedésük zavarja az ott 

élők nyugalmát, biztonságát. 
Szilágyi György elmondta, 

hogy támogatta Riz Levente 
polgármester, országgyűlési 
képviselő parlamenti előter-
jesztését, amely a kerületi 
sportcsarnok létesítésére irá-
nyult, de sajnálatos módon 
a sportbizottság többsége 
leszavazta a javaslatot. Tájé-
koztatta a jelenlévőket, hogy 
jobbikos társával közösen 
kezdeményezte a Liszt Fe-

renc repülőtér privatizáció-
ját 1998-tól kivizsgáló parla-
menti biztosság létrehozását.

Bogár László előadásában 
hangsúlyozta, a magyar tár-
sadalom jövőjét leginkább 
a demográfiai gondok ve-
szélyeztetik, emlékeztetett 
arra, az 1950-es években 
kétszer annyian születtek, 
mint amennyien meghaltak. 
2020-ra arra lehet számíta-
ni, kétszer annyian halnak, 
mint ahányan születnek. 
Az, hogy az ország gazdasága 
haldoklik, miközben a bank-
szektor évről évre rekord-
szintű nyereséget termel, rá-
mutat arra, hogy szabályozói 
szinten és a reálgazdaságban 
is elszakadtunk a valóságtól, 
a valódi termeléstől. Szerin-
te nem a jó politikai pártok, 
a jó politikai vezetők fogják 
megváltani a világot, hanem 
mi, emberek, akik érvényes 
tudással, bátorsággal rendel-
kezünk. Szakács Zsuzsa 

 1. oldalról

Az épületegyüttes hivatalos 
átadásán részt vett Riz Le-
vente polgármester, ország-
gyűlési képviselő, dr. Fenke 
Ferenc, a körzet önkor-
mányzati képviselője, Vass 
Péter, a kivitelező MVL 
Glorein Kft. képviselője, 
dr. Ormos Endre háziorvos, 
valamint Nagy Anikó és 
Szabó Tiborné önkormány-
zati képviselők.

Az önkormányzat tu-
lajdonában álló egészség-
ügyi intézmény az elmúlt 
évtizedek során teljesen 
leamortizálódott, a külső 
homlokzati burkolat enyé-
szetnek indult, az épület 
korszerűtlen energetikai 
rendszere pedig rendkívül 
gazdaságtalanul működött. 
Miután saját forrás nem állt 
rendelkezésre, Rákosmente 
Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy döntött, 
hogy pályázat útján keres 
olyan beruházót, aki az 564 
négyzetméter alapterületű 
ingatlan ellenértékeként 
vállalja az orvosi rendelő 
komplex felújítását.

Nem csak az épület ál-
lapota miatt, a modern 
városkép megteremtése 
érdekében is lépni kellett 
– hangsúlyozta az átadáson 
Riz Levente, hiszen egyrészt 

Rákosmente Önkormány-
zata prioritásként kezeli az 
egészségügy színvonalának 
megtartását, fejlesztését, 
másrészt az egészségügy tá-
mogatása nemzetgazdasági 
szempontból is kiváló be-
fektetés. Tekintettel arra, 
hogy a szakrendelő nem 
önkormányzati fenntartás-
ban működik, kórházunk 
nincs, a háziorvosi szolgálat 
működtetésére, fejlesztésére 
kell koncentrálni. Az átfo-
gó épületfejlesztési program 
tavaly indult a rákoshegyi 
felnőtt orvosi rendelő kor-
szerűsítésével. Másik fontos 
stratégiai cél, hogy a Főtér 
átadásával ne szakadjon 
meg a fejlesztések, korsze-
rűsítések láncolata, hanem 
sugárirányba folytatódjék. 

Egy jövőre induló nagybe-
ruházásnak köszönhetően 
a Főtér mellett magaso-
dó tízemeletes épületek is 
megújulnak a köztük lévő 
zöldterületekkel együtt. 
Mindenképp említésre 
méltó – tette még hozzá 
Riz Levente, hogy az orvosi 
rendelő korszerűsítése során 
a magán- és közszféra olyan 
együttműködése valósult 
meg, amely példa értékű. A 
korábbi állami vagy fővá-
rosi PPP-konstrukciók ese-
tében számos példa akadt, 
amikor a köz rosszabbul 
járt, mint a magánbefekte-
tő. Rákosmentén ezt más-
képp csinálják, ebben az 
önkormányzat dinamikus 
fejlesztési terveihez is illesz-
kedő projektben mindenki 

egyformán nyer, és élvezi 
a beruházás előnyeit, első-
sorban a kerület lakossága, 
akik egy korszerűbb egész-
ségügyi szolgáltatással gaz-
dagodtak –  hangsúlyozta a 
polgármester.

Nyertes pályázatának bir-
tokában az MVL Glorien 
Kft. nyár közepén fogott 
hozzá a kivitelezési mun-
kákhoz, amelyek során az 
intézmény egy új, 200 négy-
zetméteres épületszárnnyal 
bővült. A régi homlokzati 
falak 8 centiméteres hőszi-
getelést kaptak, a homlokza-
ti nyílászárókat kicserélték 
új fa nyílászárókra, az épület 
elavult energetikai rendsze-
rét felújították, új kazánokat 
építettek be. A radiátorok 
cseréjét Rákosmente Ön-
kormányzata finanszírozta. 
A fűtést külső hőérzékelő 
vezérli, nulla fokig pedig 
egy korszerű levegős hő-
szivattyú termeli a fűtési 
energiát egy gázkazánnal, 
amely csak elektromos ára-
mot igényel. A fűtési, illet-
ve a melegvíz előállításához 
szükséges energia további 
jelentős részét a tetőn elhe-
lyezett napkollektor váltja 
ki, így összességében a ko-
rábbiakhoz képest 50 száza-
lékos energiamegtakarítás 
érhető el.

Kili Tamás 

tájékoztatás
A Fővárosi Vízművek Zrt. decem-
ber 7-én 22.00 óra és december 
8-án 06.00 óra között hálózat-
tisztítási munkákat végez a XVII. 
kerületben. A karbantartás miatt 
a XVII. kerület meghatározott 
részén vízhiányra kell számítani.
Teljes vízhiány várható a követ-
kező területen: 
Gyöngytyúk utca, Bojtorján utca; 
IX. utca, Gózon Gyula utca és Li-
get sor utca által határolt területen

Cinkotai út teljes hosszában, 
és a mellette elterülő ipari park 
területén
Vízhiánnyal érintett utca szaka-
szok:
Bojtorján utca 12-24.
Cinkotai út 1-51. és 2-22.
Gátfutó utca 2-20. és 1-17.
Gyöngytyúk utca 1-29. és 2-48.
Határmalom utca 6.
Heltai Gáspár utca 2-36. és 
1-29.
Heltai köz 2-10. és 1-7.
Heltai tér 1-12.

Hősök tere 10-11.
utca 24-60. és 17-47.
utca 17-45. 20-52.
V. utca 1-49. és 2-42.
VII. utca 1-45. és 2-48.
IX. utca 1-39. és 2-42.
Kecel utca 2-42. és 1-47.
Kőtelek utca 2-16. és 1-15.
Kristály utca 2-4. és 1-3
Liget sor 1-18.
Liszt Ferenc utca 1-35. és 2-40.
Lokátor utca teljes hosszán
Mátka utca 1-35. és 2-40.
Pásztó utca 2-46. és 1-45.

Rákosligeti határsor teljes 
hosszán
Rákosligeti határút teljes hosszán
Rétifarkas utca teljes hosszán
Teréz utca 1-11. és 2-12.
Vargha Gyula utca 1-21. és 
2-32.
Vasút sor 1-5.
Vidor utca teljes hosszán
A karbantartási munkák terv-
szerű elvégzése hosszú időre 
garantálja a kerület lakosainak a 
megbízható és kiváló minőségű 
vízszolgáltatást.
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Az állatok világnapja je-
gyében tartották meg a 
rákoskerti Százszorszép Óvo-
dában a már hagyományos 
családi játszó napot. És hogy 
mennyire komolyan vették 
az ovisok ezt a programot, 
mutatta az a sok kis állat, 
amit ketrecben, kalitká-
ban, vagy akár terráriumban 
hoztak el a gyerekek, hogy 
társaik is megismerkedhes-
senek kedvenceikkel.

Fohsz Tivadar alpolgár-
mester, Hatvani Zoltán 
képviselő, Varga Gergő, a 
Pensió 17 Kft. tulajdonosa 
oklevelet kapott az óvoda 
közösségétől, így köszönték 
meg azt az anyagi hozzájáru-
lást, aminek következtében 
a nyár folyamán megújul-
hatott a Pillangó csoport 
kézmosója, a babaház és az 

intézmény konyhája. Domb-
rádi István költő, szobrász a 
rajzpályázatra beérkezett mű-
veket zsűrizte, elmondta, ne-
hezen tudta felállítani a sor-
rendet, mert amellett, hogy 
színesek, viccesek és olykor 
meghatóak voltak a rajzok, 
kivétel nélkül mindegyik 
magán hordozta a gyerekek 
őszinte szeretetét az állatok 
iránt. 

Miközben Béres Károly-
né óvodavezetővel körbe 
sétáltunk a zsákbamacska 
vásáron, a játékos akadály-
versenyen és a kutyás agility 
bemutatón, elmondja, náluk 
az október évek óta az álla-
tok jegyében zajlik. Csalá-
di játszónappal kezdődik a 
program, interaktív előadá-
sokat terveznek különféle 
állatokról, majd az is kiderül, 

a Rezgő utcai intézmény egy-
ben Zöld Óvoda is, vagyis a 
gyermekek kiemelten ismer-
kednek környezetük védel-
mével. Szeptemberben nagy 
megtiszteltetés érte őket, a 
Vidékfejlesztési Minisztéri-
um meghívására ők mutat-
ták be a 75. Országos Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállításon, miként műkö-
dik „zölden” egy óvoda. Dósa 

Katalin óvodapedagógus – a 
nap fő szervezője – húsz éve 
vezet nyári természetismere-
ti tábort, az idén harminckét 
óvodással kelt útra, hogy 
egy héten keresztül együtt 
tanulmányozhassák az élővi-
lágot Egyházas Kozáron, ami 
természetvédelmi terület, és 
csak kivételes engedéllyel 
lehet ott tartózkodni.

Szakács Zsuzsa 

Középpontban az állatok
oKtatás

A Kossuth Lajos Általános Iskolában november 11-én gazdag 
program várta a napköziseket. Mivel fontosnak tartja az intéz-
mény a hagyományőrzést, minden évben vidám Márton-napi 
meglepetéssekkel várják a gyerekeket. Márton-napkor ország-
szerte lakomákat rendeznek. Nagyon sok hiedelem kötődik 
ehhez a naphoz. A liba csontjából az időjárásra jósoltak: ha a 
liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont 
barna és rövid, akkor sáros. Az aznapi időből is jósoltak: „Ha 
Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél 
várható.” Egy kalendáriumi regula szerint: „Márton napján, 

ha a lúd jégen jár, 
akkor karácsonykor 
vízben poroszkál.” 
„A bornak szent 
Márton a bírája” 
– tartja a mondás, 
azaz ilyenkor iható 
az újbor. Mindezt a 
4. osztályos tanulók 
ismertették a kiseb-

bekkel. Nagy sikere volt a kézműves foglalkozásoknak, külön-
böző technikákkal libákat készítettek a gyerekek.

A népszokás szerint ezen a napon libát kell enni, ugyanis 
”aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik”, 
ezért a gyerekek ludaskását kaptak. A délután másik fontos 
mozzanata volt a Márton napi táncház, énekes-táncos körjá-
tékok tették még vidámabbá a napot. Munkatársunktól 

Szanyi Dezső, a Zrínyi Mik-
lós ÖKO Általános Iskola 
történelem tanára számolt 
be lapunknak, diákjaik mi-
ként tették emlékezetessé a 
hulladékgyűjtő világnapot 
Kántor Pálné pedagógus 
felkészítésével. A tanulók 
már régóta tisztában van-
nak azzal, hogy nem minden 
hulladék szemét, így a kido-
básra ítélt, sok haszontalan 
dologból játékokat készí-
tettek, majd az iskola aulá-
jában kiállították azokat. 
A kiállított művek között 
sokan megcsodálták a tipi-
kusan XXI. századi alkotást, 
azt a laptopot, amelynek 
billentyűzetét színes, mű-
anyag kupakokból építette 
fel megálmodója, de látha-
tó volt táblás játék, madár-
etető, teherautó, női táska, 
papucs, baba, robotgép. A 
kiállításon divatbemutató is 
zajlott, ahogy a kiskorú ter-

vezők mondták, bezsákolt 
rendetlenségből születtek a 
ruhaköltemények.

Az iskola diákjai immár 
ötödik alkalommal tették 
emlékezetessé a hulladék-
gyűjtő világnapot, elmond-
ták, jó lenne, ha más iskolák 
is követnék példájukat, mert 
az ilyen programok segítik 
elő, hogy a jövő generációja 
már nem csak a különböző 
világnapokon, de az év mind 
a háromszázhatvanöt napján 
magukénak érzik majd a ter-
mészet és környezetük óvá-
sát, védését.

Szakács Zsuzsa 

márton-nap a Kossuthban hulladékból játékok
PályázAti FelHÍvás 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról szóló 4/2008. (I. 23.) rendeletének 59. §-a és 
59/A. §-a alapján pályázatot ír ki az alábbi üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport bérbeadására. 

A pályázat lebonyolítását az Önkormányzat megbízásából Budapest Főváros 
XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Va-
gyonkezelői Irodája (címe: 1173 Budapest, Pesti út 165. III. emelet 324., 
325. szoba; tel.: (1) 253-33-78, (1) 253-34-88; fax.: (1) 253-34-88) 
látja el.

Az eljárásban való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlá-
sa. A dokumentáció másra nem ruházható át, és nem tehető közzé.

A pályázati dokumentáció átvehető Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Vagyonkezelői 
Irodáján (1173 Budapest, Pesti út 165. III. emelet 324. szoba), 2011. 
december 2. és 2012. január 17. között ügyfélfogadási időben (hétfő: 
13.00-17.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-11.00). 

A pályázati dokumentáció ára: 10.000,- Ft + Áfa

A pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A pályázati 
dokumentáció térítési díjért vehető át a térítési díj befizetését igazoló igazolás 
bemutatása ellenében. A térítési díjat Budapest Főváros XVII. kerület 

Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának pénztárába 
(1173 Budapest, Pesti út 165. II. emelet 219.) ügyfélfogadási időben 
(hétfő: 13.00-17.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-11.00) vagy az 
Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15517007 számú 
bankszámlaszámára történő átutalással lehet befizetni.

A helyiség megtekintését a pályázati dokumentációt megvásárlóknak a Va-
gyonkezelői Iroda biztosítja. A helyiség megtekintésével kapcsolatos kérelmet 
legkésőbb 2012. január 17. napjáig kell bejelenteni a pályázati felhívásban 
megadottak szerint.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 17. 10.00

Érdeklődni és a pályázattal kapcsolatos további információt beszerezni a fenti 
címen, valamint a (06-1).253-33-78 és a (06-1) 253-34-88 telefonszámo-
kon lehet. 

Budapest, 2011. november 18. 

    Riz Levente polgármester

Hrsz Cím Alapterület

139229  Budapest XVII. ker., Erzsébet krt. 102. 66 m² 

PályázAti FelHÍvás 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról szóló 4/2008. (I. 23.) rendeletének 59. § és 
59/A. §-a alapján pályázatot ír ki az alábbi, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására.

A pályázat lebonyolítását az Önkormányzat megbízásából a Polgármesteri 
Hivatal Vagyonkezelői Irodája (1173 Budapest, Pesti út 165. III. emelet 
324. szoba, telefon: 06-1/253-3378; fax: 253-3488; e-mail: varro.jozsef@
rakosmente.hu) látja el. 

Az eljárásban való részvétel feltétele az adott helyiségre vonatkozó pályázati 
dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció másra nem ruházható át és 
nem tehető közzé. 

A pályázati dokumentáció átvehető a Vagyonkezelői Irodán (1173 Buda-
pest, Pesti út 165. III. emelet 324. szoba) 2011. november 21. és 2011. 
december 16. között ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.00-17.00, szerda: 
8.00-16.00, péntek: 8.00-11.00).

A pályázati dokumentáció ára helyiségenként: 10.000,- Ft + Áfa.

A pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A pályázati 
dokumentáció térítési díjért vehető át a térítési díj befizetését igazoló 

igazolás bemutatása ellenében. A térítési díjat a Polgármesteri Hivatal 
pénztárába a fenti címen és időben vagy a Budapest Főváros XVII. 
kerület Rákosmente Önkormányzat OTP banknál vezetett 11784009-
15517007-10660007 számú bankszámlájára történő átutalással lehet 
befizetni.

Az ingatlanok jellemzőit a pályázati dokumentációk tartalmazzák. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. december 16. 10.00 
óra

Érdeklődni és a pályázattal kapcsolatos további információt beszerezni a 
fenti címen, a 06-1/253-3378 telefonszámon, valamint a varro.jozsef@
rakosmente.hu elektronikus levélcímen lehet. 

Budapest, 2011. november 18. 

    Riz Levente polgármester

Hrsz Cím Alapterület

121344/804 hrsz-ú ingatlanon álló épület,   Budapest XVII. kerület,  Fogyasztótér és kiszolgáló helyiségek: 44 m²
a volt vendéglő kiszolgáló helyiségekkel  Széchenyi u. – Sarlósfecske u. által határolt terület

121344/804 hrsz-ú ingatlanon álló épület,  Budapest XVII. kerület, Eladótér és kiszolgáló helyiségek: 44 m²
volt zöldséges kiszolgáló helyiségekkel Széchenyi u. – Sarlósfecske u. által határolt terület

FelHÍvás
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A Rákoskerti Művelődési 
Házban Fohsz Tivadar alpol-
gármester köszöntötte nov-
ember 12-én a fennállásának 
35. évfordulóját ünneplő 
Rákoshegyi Modellező Klub 
tagjait és a kiállítás résztve-
vőit. Kiemelte, a modellezés 
olyan technikai alapsportág, 
amely kitűnően fejleszti a 
kézügyességet, kreativitást, 
általános és specifikus mű-
szaki érzéket, megfigyelő és 
problémamegoldó képességet 
és nem utolsó sorban az esz-
tétikai érzéket. Nagy előnye, 
hogy kortalan sport, nyolc-, 
tízéves korban már elkezd-
hető és az életkorhoz, tehet-
séghez, igényekhez választott 
szakterületeivel akár élete al-
konyáig nyújthatja az alkotás 
örömét. A szakkör 1975-ben 

alakult a Kép utcai Általános 
Iskolában, majd az MHSZ-
irányítással folytatódott a 
repülőgépmodellek készítése. 
Jelenleg a Rákoshegyi Műve-
lődési Házban tartják foglal-
kozásaikat, a klub kizárólag 
élő repülőgépmodell készí-
tésével, versenyeztetésével 
foglalkozik. Akadnak olyan 
modellezők, akik csak gya-
korlati tapasztalataik alapján 
építenek gépeket és hiábava-
lónak vélik a számítások vég-
zését, pedig az elmúlt évek azt 
bizonyítják, az a modellező 
képes a legnagyobb ered-
mények elérésére, aki kellő 
gyakorlati ismeret mellett 
elméleti tudással is rendel-
kezik. Az első repülőjük egy 
mágnesirányítású lejtőmenti 
vitorlázó volt.  Sz. Zs. 

A Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány egy sikeres 
NKA-pályázat részeként a mester egykori rákosligeti mű-
termében és a szabadtéri szoborkertben speciális múzeum-

pedagógiai programot 
hirdetett meg, ahol látás-
sérült, illetve látásukban 
fogyatékos embereknek 
tartott tárlatvezetést F. 
Orosz Sára keramikusmű-
vész, egykori tanítvány, 
az alapítvány művészeti 
vezetője.

Magyarországon még 
kevés olyan intézmény lé-
tezik, amely gyengén látó 
embereknek kínál kultu-
rális programot, pedig az 
ilyen fajta „rehabilitáció” 

nem csak közvetlenül fizikai, de mentális épülésükre is szol-
gál. A látásukban korlátozottak képesek nyomon követni 
a szobrok és kerámia plasztikák felületének és formájának 
érintésével az alkotó folyamatot, a művész gondolkodását. 

Csekovszky Árpád nagyrészt máztalan, natúr terrakotta fe-
lületű műveivel a keramikus egykori műtermében és szobor-
kertjében közvetlenül találkozhattak a program résztvevői. 
A részlegesen vagy egyáltalán nem látó emberek másként 
viszonyulnak a művekhez, mint a látók, az alkotásokkal 
való találkozásnál a benyomásukat nyilván nem a szín, vagy 
az arányok, hanem legnagyobb részben a felületi megmun-
kálás, a formák finom kapcsolódása, a harmonikus, érintés 
alapján jól azonosítható, érzékeny megoldások alakítják ki. 

A kivételes programra új, egyedi tájékoztató anyag is lét-
rejött Csekovszky Árpád munkásságáról és a gyűjtemény-
házról, amivel további segítséget kívánnak nyújtani a lá-
tássérült embereknek, a kiadvány egy része Breille-írással 
készült. Szakács Zsuzsa 

A lengyelországi 
Krosnoi Járással 
ápolt testvérvárosi 
kapcsolat keretei 
között november 
10-én nyílt meg a 
kerület képzőművé-
szeti közgyűjtemé-
nyéből válogatott 
kiállítás a Duklai 
Történelmi Múzeumban. A megnyitón ünnepi köszöntőt 
mondott Jan Juszczak elöljáró, valamint a rákosmenti delegá-
ciót vezető Horváth Tamás alpolgármester. Az Erdős Renée 
Ház által gondozott anyagot Ádám Ferenc történész-muze-
ológus mutatta be a közönségnek. Az 52 műalkotásból álló 
képzőművészeti tárlathoz kapcsolódóan egy Rákosmentét, a 
rákoscsabai lengyel menekültek történetét, valamint az Erdős 
Renée Házat bemutató kísérő kiállítást is rendeztek. Novem-
ber 11-én Miejsce Piastowe községben, a lengyel nemzeti ün-
nep alkalmából tartott ünnepségen a független Lengyelorszá-
gért véráldozatot hozó hősök tiszteletére koszorút helyezett 
el Horváth Tamás alpolgármester, dr. Rúzsa Ágnes jegyző és 
Bolberitz Henrik főépítész.  Munkatársunktól 

November 13-án felejthe-
tetlen élménnyel gazdagod-
tak azok, akik ellátogattak 
a Rákoshegyi Bartók Zene-
házba, hogy meghallgassák 
a világszerte ismert zongo-
ravirtuóz Hegedűs Endre 
koncertjét. Bokor Jutta 
művészeti vezető szent kö-
telességének tartja, hogy a 
művész urat minden évben 
elhívja, mert az ő neve ga-
rancia a telt házra.

A világszerte ismert 
szólista bevezetőjében ki-
emelte, Liszt Ferenc mé-
lyen hitt abban, hogy van 
neki egy égi gazdája, aki 
azt a feladatot adta neki, 
hogy az embereket ma-
gasabb szférába emelje a 
muzsikája által. Elsőként a 
Forrásnál című remekmű-
vet hallhattuk, amelynek 
elsajátítása során komoly 
jártasságot szerezhet az 
előadó a billentyűkön tör-
ténő száguldozásban. Az 

I. Mefisztó keringő felve-
zetésében megtudhattuk, 
hogy profi zongoristáknak 
nem szabad kihagyniuk 
ezt a darabot, amely per-
sze nem könnyen adja 
meg magát. Ezt követően 
feleségével, Hegedűs Ka-
talinnal szólaltatták meg 
az Előjátékok címet viselő 
Liszt-opust, amelyről meg-
tudhattuk, hogy Hitler is 

kimondottan kedvelte. A 
Villa d’Este szökőkútjai-
nak zongorával megidézett 
csobogása az este legszebb 
pillanatai közé emelkedett.

A Tannhäuser nyitány 
előtt Hegedűs Endre elme-
sélte a legendás történetet: 
miután Wagner meghall-
gatta saját művének Liszt 
általi zongoraátiratát, át-
ölelte barátja lábát, és a 

következőt rebegte: „Fran-
zi, sosem gondoltam vol-
na, hogy ennyire zseniális 
művet írtam!” Érdekesség, 
hogy Wagnernek ez a műve 
tökéletesen beleillik a kato-
likus egyház tanításába, ho-
lott a szerző nem volt vallá-
sos. A Tannhäuser művészi 
megfogalmazása Jézus sza-
vainak: senkinek sincs na-
gyobb szeretete annál, mint 
aki életét adja barátaiért. A 
Magyar Köztársaság Érdem-
rend lovagkeresztjével idén 
kitüntetett művész ezzel a 
darabbal zárta lélekemelő 
estjét. „Nagy példaképem, 
Liszt Ferenc nyomában 
igyekszem lépkedni éle-
temmel, zenémmel, em-
beri tartását, humánumát, 
határtalan segítőkészségét 
is csodálva.” – olvashatjuk 
a művész honlapján, hoz-
zátéve azt, hogy ez most is 
sikerült.

Horváth Tibor 

Csonka Endrének szüle-
tett (sokan csak Piciként 
emlegetik), Csonka And-
rás néven lett színművész, 
november 4-én ő volt Per-
jés János beszélgetőtársa a 
Vigyázó Sándor Művelő-
dési Házban. Álarc nélkül 
– töltsön egy órát egy ér-
dekes művész társaságában, 
ismerje meg testközelben – 
címmel háromrészes műsor 
indult ősszel a kerületünk-
ben, amelynek Malek And-
rea volt az első vendége. Az 
ismert színészek, énekesek 
bepillantást engedtek úgy a 
hétköznapi, mint a színpa-
di, csillogós életükbe.

Csonka András kisgyerek 
korától színésznek készült. 
Édesapja, Csonka Endre a 
legendás Vidám Színpad 
társulatának volt a tagja, 

egy alkalommal együtt ját-
szottak egy bohózatban. A 
színművészeti főiskolára 
csak harmadik nekifutásra 
vették fel, közben remek 
éveket töltött a Nemzeti 
Színház stúdiójában. Dip-
loma után a Vidám Szín-
padhoz szerződött, de az 
ország a húsz évvel ezelőtt 

indult szappanoperában, a 
Família Kft.-ben ismerte 
meg. 2000-ben az év Ope-
rett találkozójának legjobb 
táncoskomikusi díját nyerte 
el, és reggelente egy keres-
kedelmi televízió műsorát 
vezette. Kedvenc idézete: 
„Láttam az öregembert, a 
bot kezében, hogy ne legyen 

egyedül…” (Sztevanovity 
Dusán: Mozi). Ha film, ak-
kor Volt egyszer egy Ame-
rika, ha zene, akkor a ´70-es 
és 80-as évek funky, soul és 
fesztivál dalai, ha színész, 
akkor Bette Davis, Robert 
De Niro, ha színdarab, ak-
kor Örkény István: Macs-
kajáték, ha ital, akkor szén-
savmentes ásványvíz, ha 
étel, akkor palacsinta, lecsó, 
Ha szín, akkor kék, zöld, ha 
nagy álom, akkor egy mozi-
film a tengerentúlon, na jó, 
azért előtte itthon is. „Már 
tudom mit jelent az, bajban 
ismerszik meg a jó barát. 
Erőt, hitet, szeretetet kapok 
tőlük, nélkülük semmit sem 
érne az életem.” – hallottuk 
Csonka Andrástól, az őszin-
te beszélgetés során.

Szakács Zsuzsa 

Hegedűs Endre katartikus koncertje Csonka András álarc nélkül
KuLtÚra KuLtÚra

35 éves a modellező klub

gyengén látók a Csekovszky műteremben

Kerületi alkotások duklában



KisáLLatKozmetiKa és állatorvosi rendelő
Ecser, Rákóczi u. 59. 
(a főút mellett, a Kucorgótól 3 percre)
bejelentkezés: 06-30-867-0729

üNNePi AKCió! A komplett kozmetikAi kezelés árából 20% kedvezményt Adunk. FelhAsználhAtó 2012. jAn. 31-ig.

Kutyák, macskák, nyulak és egyéb kisállatok komplett kozmetikai ellátása 
professzionális Héry termékek használatával, szükség esetén állatorvosi felügyelet mellett. Rendelőnkben 
teljeskörű ellátást nyújtunk (RTG, UH, labor, stb.) Igény szerint vállaljuk az állat be- és hazaszállítását.


