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Megkezdődnek a csatornázási munkálatok

Átadták a rákoskeresztúri buszfolyosót

15 kilométer hosszú szennyvízhálózatot építenek 2013-14 folyamán

A Pesti úton a Maroshévíz utcától a Fő tér érintésével
a kőbányai Örs vezér térig elkészült a buszfolyosó,
amelyet október 30-tól használhatnak az autóbuszok.
A rákoskeresztúri Fő téren megtartott ünnepélyes átadáson részt vett György István városüzemeltetésért felelős
főpolgármester-helyettes, Riz Levente polgármester, országgyűlési képviselő, Dunai Mónika és Petrőczy Dániel önkormányzati képviselő, valamint Vitézy Dávid, a
Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója.

Riz Levente polgármester, országgyűlési képviselő
november 11-én Rákoskerten, a Pásztortűz utca és
Zrínyi utca találkozásánál, sajtótájékoztató keretén
belül ismertette a „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése (BKISZ) – Budapest Csatornázásának
Fejlesztése” című projekt részleteit és ezen belül a
Rákosmentét érintő munkálatokat. Az eseményen részt
vettek a kivitelezők és az érintett városrészi önkormányzati képviselők: Dunai Mónika, Szabó Tiborné,
Hatvani Zoltán.
A tájékoztatóban elhangzott: Budapesten a 16 kerületet érintő beruházás során
a KEOP támogatási rendszer
forrásai segítségével 238 km
szennyvízcsatornát építenek,
amelynek átadása után közel
húszezer lakás válik egészségesebbé, komfortosabbá
– ismertette a polgármester.
A fejlesztés összesen 42 ezer
lakost érint, a projekt összköltség 34 milliárd forint,
ebből az európai uniós támogatás 27,5 milliárd forint.
Rákosmentén jelenleg 92
százalékos a csatornázottság. Az elkövetkezendő egy
év alatt 15 053 folyóméter új csatornát, 1 átemelőt és 1.115 db új bekötést
alakítanak ki Rákoskert,
Rákoshegy és Rákoscsaba

érintett 87 útszakaszán. A
beruházás összköltségből a
Rákosmentére eső hányad
1,2 milliárd forint, amelyből
az önrész 83 millió forint.
A munkálatok első szakaszának kivitelezése novemberben megkezdődött.
Rákoskerten 5328 fm, a
Csík utca és környezetében
264 fm, a Felsőbánya köz és
Agyaghegyi dűlőben összesen 93,5 fm új szennyvízcsatorna épül, a Sáránd utca feletti területen új átemelőt is
építenek. Hatvani Zoltán, a
városrész képviselője szerint
432 család várja tíz-tizenkét
éve, hogy otthonuk szennyvízelvezése végre megoldódjon. Amint elkészül az
új beruházás, Rákoskert
minden lakott utcája csa-

tornázott lesz, mondta a
képviselő. Rákoshegyen és
Rákoscsabán 2014 tavaszán
kezdődnek meg a munkálatok. Rákoshegyen eredetileg
őszre tervezték a kezdést, de
az hatósági engedélyek csúszása miatt csak jövő márciusban tudnak indulni, a
városrészben a vasút és az
erdő közötti területen 350
családot érint a kivitelezés.
Rákoscsabán a jövő év második negyedévében kezdődnek meg a szennyvízelvezési
munkák a Göcsej utcától az
M0-s autópályáig terjedő területen.

Riz Levente a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a
fejlesztés révén védjük környezetünket, mentesítjük a
földet a káros anyagoktól.
Az infrastruktúra javulásával a lakóingatlanok értéke
növekedni fog. A csatornaépítést követően végre lehetőség nyílik arra, hogy a
földutakra szilárd burkolat
kerüljön. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz a célkitűzéshez, hogy Rákosmente
valóban modern kertvárossá
váljon. – mondta a polgármester.
Szakács Zsuzsa 


Felújítási munkák
az uszodában
Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztusi ülésén döntött arról, hogy az Újlak utcai Uszodában elvégzendő karbantartási, javítási munkákra 5,8 millió forintot
biztosít. A felújítás során kicserélték az uszodában a belső lépcsőfordulók előtti nyílászárókat, a női öltőző ablakát, a női- és
férfi zuhanyzókban található csapokat, illetve a szaunában és
az uszoda medenceterében lévő padokat. Az új energiatakarékos nyílászárók beépítésével az épület képe is esztétikusabb
lett. A zuhanyzók új csaptelepei időzárasak és víztakarékosak.
A munkálatokat az őszi tanítási szünetre tervezték, ezért az
uszodát október 26-án bezárták.. A megújult uszoda november 4-én nyitotta meg újra kapuit.
Forrás: Rákosmente Önkormányzata
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A két kerületen átívelő fejlesztés a fővárosi úthálózat
egyik legfontosabb vonalán
teszi könnyebbé és gyorsabbá a közösségi közlekedést,
a beruházás révén jelentősen csökken az autóbuszok
menetideje
Rákoskeresztúr városközpont és az Örs
vezér tere között. A „Rákoskeresztúri autóbusz-folyosó kialakítása” (KMOP2.3.1/A-2008-0001) projekt
keretében a Fehér út–Jászberényi út–Pesti út útvonalon
közel 3,4 km hosszan alakítottak ki önálló autóbuszsávot. A Pesti úton az 509.
utca és az 503. utca, valamint
a Kis utca és a Bakancsos
utca között járhatnak védett
útvonalon a BKV járművei.
Külön buszöbölbe helyezték
a forgalmas Borsó utcai buszmegállót, illetve új megállóhelyet alakítottak ki, hogy az
utasok könnyebben elérjék a
bevásárlóközpontot. A Jászberényi úton a felüljárótól
plusz egy forgalmi sáv épült,
valamint a Kozma utcai
jelzőlámpás csomópontot
átépítették, ahol – Budapesten egyedülálló módon – a
csomóponttól elválasztott
önálló buszsáv létesült. A
Porcelán utcától a Maglódi
út felé a meglévő útpályán a
sávokat átrendezték, ennek
eredménye a három csomópontnál helyi útszélesítésekkel létrejött autóbuszsáv. A
Maglódi út és az Éles sarok
között az iparvágányok megszüntetésével a közúttól és a
2013. november 14.

villamospályától független
autóbuszpálya épült, valamint a Fehér úton az Örs
vezér térig a meglévő útpálya szélesítésével mindkét
irányban középen vezetett
önálló autóbuszsávot jelöltek ki. Tizenegy csomópontban olyan jelzőlámpaprogramokat vezettek be, amelyek
elősegítik a közforgalmú
járművek haladását. Az akadálymentesítés érdekében
20 buszmegálló átépült, me-

netrendi tájékoztatóoszlopokat helyeztek el, süllyesztett
szegélyeket és vakvezető
burkolati elemeket alakítottak ki. Az autóbuszfolyosó
jogtalan
használatának
megelőzésére vezeték nélküli kamerás védelmi rendszert telepítettek, amely az
öt legproblémásabb helyen
teszi lehetővé a hatékony
ellenőrzést és intézkedést. A
közlekedési folyosó új szakaszán tizenegy BKK autóbuszjárat (97E, 161, 161A, 162,
162A, 168E, 169E, 261E,
262, 956, 990) és a Volánjáratok közlekednek.
„Budapest közlekedési infrastruktúra-fejlesztésének

egyik fontos mérföldkövéhez
érkeztünk az elkészült rákoskeresztúri autóbuszfolyosó
átadásával, amely a főváros
és agglomerációjának egyik
lényeges és nélkülözhetetlen
összekötő útvonala” – jelentette be György István,
a buszfolyosó ünnepélyes
átadásán. „A hároméves
projekt
eredményeként,
amelyet a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Budapesti Közlekedési Központ
valósított meg, jelentősen felgyorsul és korszerűbbé
válik az autóbuszközlekedés Rákoskeresztúr városközpont és az Őrs
vezér tere között.
Az 1,2 milliárd
forint összköltségű
projektet az Európai Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 881
millió forinttal támogatta,
a Fővárosi Önkormányzat
pedig 350 millió forint önrészt vállalt. Az új buszfolyosó kialakítása után az erre
közlekedő járatok a közúti
torlódásoktól függetlenül,
zavartalanul haladhatnak.
A szolgáltatást több mint 67
ezer utas veszi igénybe naponta, ami jelzi a beruházás
fontosságát.”
Riz Levente a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a
Pesti úti buszfolyosó megépítése szervesen illeszkedik
az önkormányzat korábban
megfogalmazott közlekedé-

si akciótervébe, amelyből
számos alapelem már megvalósult. Tekintettel arra,
hogy Rákosmentén kötöttpályás városi tömegközlekedés nincs, a buszhálózat és a
vasút fejlesztése kapott prioritást. Az elmúlt évek során
mind az öt vasúti megállónk
szomszédságában P+R ás
B+R parkolókat építettek,
összesen 405 férőhellyel. A
BKV és a BKK együttműködésével ráhordó járatok
indultak, amelyek a vasúti
menetrendekhez igazodva
közlekednek. 2008-ban optimalizálták a kerületi buszhálózatot, a buszpályaudvart
száműzték a kerületközpontból, a külső városrészekből
érkező buszokkal ma már átszállás nélkül elérhető a metrókapcsolat. A buszfolyosó
segítségével az autóbuszok
menetideje akár a jelenlegi
harmadával is csökkenhet
csúcsidőben – mondta a polgármester, ezáltal javulnak a
közösségi közlekedés feltételei Rákosmentén.
Tekintettel arra, hogy a
buszfolyosó átadásával nem
oldódik meg minden közlekedéssel kapcsolatos gond a
XVII. kerületben, további
távlati célokat is megfogalmaztak. Jelen pillanatban is
készül a 2. Metró – Gödöllői HÉV összekötésének és a
rákoskeresztúri szárnyvonal
építésének megvalósíthatósági tanulmánya, amelyre
uniós forrás is rendelkezésre
áll. „Reményeink szerint a
következő uniós ciklusban,
2014-2020 között a kivitelezésre is tudunk majd forrást
szerezni, csak így szünhetnek
meg véglegesen Rákosmente
közlekedési problémái.”
Kili Tamás
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szociális

A szociális ágazat dolgozóit köszöntötték
November 8-án a Vigyázó Sándor Művelődési Ház
adott otthont az Egészséges Rákosmentéért díj és a
Szociális ágazatban végzett
kimagasló tevékenységért
díj közös átadási ünnepségének. A Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ
szervezésében megtartott
eseményen részt vett Riz
Levente polgármester, országgyűlési képviselő, Dunai Mónika, a Rákosmenti
Erőforrás Bizottság elnöke,
valamint dr. Fenke Ferenc
önkormányzati képviselő.
Ünnepi
köszöntőjében
Riz Levente így fogalmazott: „Ha az ember magára
gondol, akkor problémái
vannak, ha másokra, akkor izgalmas feladatai.” A
szociális és az egészségügyi
ágazatban dolgozó emberek a segítségre szorulókra
gondolnak, ember feletti
munkát végeznek. Különösen igaz ez Magyarországon,
ahol – nehéz sorsú XX. századi történelmünk, a gazdasági válság és a társadalom
elöregedésének árnyékában
– ez a feladat nap, mint nap
egyre nehezebb. Egy közösség erejét az is megmutatja,
hogyan tud rászoruló tagjairól gondoskodni. A kerület
szociális dolgozóinak áldozatvállalása a rákosmenti
közösséget erősíti, hivatásuk nem munka, hanem
szolgálat, amit szeretet nélkül nem lehet végezni.
A polgármester hozzátette: a szociális helyzet és
az egészség két elválaszthatatlan fogalom, egyik a
másiktól függ, viselik egymás következményeit. Ha
a szociális helyzetünk gyengül, annak az egészségünk
látja a kárát, ha az egészségünk fordul rosszabbra, akkor előbb-utóbb a szociális
8

Velkei Éva Hosszú éveken keresztül a Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központnál egészségnevelői munkakörben dolgozott. Munkáját lelkiismeretesen, pontosan végezte, előadásain
mindig alapos felkészültségről, magas színvonalú szakértelemről
tett tanúbizonyságot.

Dr. Kozma Gábor 1985-ben szerzett orvosi diplomát, majd
kilenc éven át dolgozott a Bajcsy Kórház kardiológiai osztályán.
1994 óta dolgozik háziorvosként Rákosmentén, a Magyar Orvosi Kamara helyi szervezetének elnöke. Munkáját magas színvonalon végzi, betegei szeretik, elismeréssel nyilatkoznak róla.

helyzetünk romlik. „Mi itt,
Rákosmentén, egy szociálisan érzékeny és egészséges
várost szeretnénk építeni.
Gondoskodunk mindenkiről, akinek segítségre van
szüksége, a bölcsődés kortól,
a nehéz sorsú családok megsegítésén át az idősgondozásig. Átlagon felüli teljesítményt nyújtanak a szociális
intézményeink, amelyeket
szerencsére még egy védőháló körülvesz: a helyi civil szervezetek, akiktől sok
segítséget kapunk mindennapi munkánk során. Igyek-

szünk egészséges városként
működni, az elmúlt években
sportpályák, kerékpárutak,
közösségi terek létesültek a
szabadidő hasznos és egészséges eltöltése érdekében.
Ezek azonban csak lehetőségek. Mindezeket emberi
tartalommal kell megtölteni: szakértelemmel, szociális
segítséggel, kiváló orvosokkal és védőnőkkel, testnevelő tanárokkal.” Végezetül
Riz Levente saját, a hivatal
és a kerületben élő 87 ezer
ember nevében megköszönte a szociális és egészségügyi

Megújult zöldfelületek Keresztúron

ágazatban tevékenykedők
gondoskodását.
A képviselő-testület az
„Egészséges Rákosmentéért”
Díjat 2013-ban dr. Kozma
Gábor belgyógyász és kardiológus szakorvos, háziorvosnak adományozta, az egészségügyi ágazatban végzett
odaadó, emberséges, áldozatos, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként. A képviselő-testület a
„Szociális ágazatban végzett
kimagasló tevékenységért
díj” elismerést idén Velkei
Éva perinatális szaktanácsadónak ítélte a szociális
ágazatban végzett odaadó,
emberséges, áldozatos, magas színvonalú szakmai
munkája elismeréseként.
Dr. Kozma Gábort elődje,
dr. Csányi György egykori
körzeti orvos, Velkei Évát
pedig kolléganője, Vidáné Válóczi Éva méltatta.
Az elismerést, valamint az
azzal járó aranygyűrűt és a
Budai Tibor grafikusművész
által készített oklevelet Riz
Levente adta át a díjazottaknak. Az ünnepség végén
azokat a szociális ágazatban
dolgozókat köszöntötték,
akik idén mennek nyugdíjba. Riz Leventétől ajándékot és egy-egy csokor virágot vehetett át Farkasfalvi
Erzsébet, Fazekas Lajosné,
Hanacsek Gáborné, Tóth
Lajosné, Tóth László és
Vasdinyei Gézáné. A szociális és egészségügyi ágazatban dolgozók tiszteletére a
Vigyázó Sándor Művelődési
Ház remek műsort állított
színpadra, közreműködtek
Pintér Tibor musicalszínész,
énekes és a Sziget Színház
művészei. A zenés produkciót követő álló fogadáson
Dunai Mónika mondott pohárköszöntőt.
Kili Tamás



HÍRHOZÓ

 1. oldalról
A Gyökér u. 25–29. szám
alatti társasház „Zöldfelületi megújulás” című pályázata 2,1 millió forintot nyert
el, amelynek eredményeképp megszépült a társasház közvetlen környezete.
A kiöregedett cserjéket,
fákat kivágták, majd tujákat, kúszófenyőket, rózsát,
levendulát ültettek, illetve
a növények megközelítését
segítő betonlapokat helyeztek el és füvesítettek. Az
előkertet új kerítés választja
el a járda gyalogos forgalmától.
1 millió forintból gazdálkodhatott az Akácvirág u.
30–34. sz. alatti társasház
lakóközössége, „Parkosítás
a társasház körül” című pályázatának keretében a társasház északi oldalán lévő
3 elöregedett, beteg fát kivágták, a ház nyugati és déli
oldalán a tápanyagpótlást
követően díszcserjék és dísznövények virulnak. A Pesti
út 122-128. szám alatti társasház a „Növénytelepítés
és frissítés” című, 1 millió
forintot érő projektjében
a fák, cserjék telepítését és
évelő ágyások kialakítását végezte el. A Szent kereszt-templommal szemben,
a Pesti út déli oldalán a
Rákosligeti Polgári Kör tagjai, kőrösis, balassis középiskolások dolgoztak. A Zöld
XVII.
Környezetvédelmi
csoport vezetője elmondta,
mintegy 100 négyzetméteres zöldfelületet tudtak
kialakítani a „Legyen még
zöldebb a lakótelep! – Déli
sétány, déli oldal” című projektjükkel elnyert 2,1 millió
forintból. A járda mellett
2013. november 14.

feltörték a betonsávot, a
földbe
dísznövényeket,
cserjéket és a szárazságot jól
tűrő kőris, tatárjuhar, csörgőfákat ültettek. A Melczer
János Alapítvány „Növes�szen a föld növényeket!”
című pályázata keretében a
rákoskeresztúri evangélikus

templom elő- és oldalkertjének rendezése 2,5 millió
forintból valósult meg. A
templom köré virágzó cserjéket ültettek, valamint
fűmagot és fakérget szórtak
szét. A Bakancsos utca felőli előkertet sövény választja el a főúttól. A templom

bejárata előtti apró kavic�csal borított terület új térkő burkolatot kapott. A
Rákoshegyért Alapítvány
„Vigyázó szemetek a parkra
vessétek!” című pályázatával a Vigyázó Sándor Művelődési Ház előkertjében
valósított meg zöldfelületi
beruházást. A mintegy 2,5
millió forintos projekt keretében a fák gallyazását, négy
kiszáradt fa kivágását követően a művelődési ház előtti
kavicsos út újraszórása és a
templom felé vezető kitaposott földút térkővel történő
burkolása valósult meg. A
virágládákba virágok kerültek, megszépült a József
Attila- és a Múzsa szobor
környezete.
A sajtótájékoztatón Riz Levente emlékeztetett, a „Szociális célú városrehabilitáció
Rákosmentén” című pályázatnak köszönhetően megújult a Fő tér mellett magasodó hat darab tízemeletes
ház, megvalósult a Népkert
rehabilitációja, több intézmény korszerűsítése, valamint számos olyan kisebb
beruházás, mint a Társasházi
előkert és közterületi zöldfelület program. A 11,2 millió
forintos keretösszeggel útjára indított kezdeményezéssel
az volt az önkormányzat célja, hogy olyan közösségeket
próbáljanak helyzetbe hozni, amelyek önkéntes munkát is vállalva, aktívan tenni
akarnak lakókörnyezetükért.
A hat megszépült helyszín
egyértelműen azt igazolja,
hogy Rákosmentén nem
csak a családi házas övezet,
hanem a lakótelep is lehet
kertváros. – mondta a polgármester.
Kili Tamás
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Magonc-nap a Bóbitában Kertünk kincsei

Rákosmente óvodásai már
évek óta játékos feladatok
megoldásával
készülnek
korosztályuk egyik legizgalmasabb környezetvédelmi
vetélkedőjére, a Magoncnapra. A rákosligeti Bóbita
Óvodában Rózsahegyi Péter
önkormányzati
képviselő
köszöntötte a jövő kis környezetvédőit.
A rendezvényen tíz állomást jártak végig a gyerekek.
Célba dobással kezdődött a
vetélkedő, találós kérdések
megválaszolásával folytatódott, majd újrahasznosítható anyagokból hangszereket
készítettek. Ennek a kor-

osztálynak az sem okozott
különösebb gondot, hogy
zsákban ugrálva gyűjtsék be
a szelektív hulladékot, majd
bekötött szemmel, kóstolással ismerjék fel a különböző
gyümölcsöket. A séták során összegyűjtött vadgesztenyéket is felhasználták a vetélkedő során, kanálba téve,
bójákat kerülgetve kosárba
kellett minél többet a csapatoknak összegyűjteniük.
A Magonc-napi program
csúcspontját talán akkor
érte el, amikor a Fehérkereszt Állatvédő Liga munkatársai és a közelben élő
szülők közreműködésének
köszönhetően az óvodában
megjelentek a gyerekek kedvenc állatai. Az apró kezek
törékeny tojáshéjba ültettek
zsázsát, cserépbe dughagymát, amit a nap végén haza
is vihettek, majd a kincsesláda megkeresésével zárult a
vetélkedő.  Szakács Zs. 

Az állatok világnapja
a Gesztenyés óvodában
A Gesztenyés Óvodában
már hagyomány az állatok
világnapjának megünneplése. Erre a jeles napra mindig
nagy izgalommal és színes
programokkal készülnek.
Játékos formában gazdagítják az óvodások ismereteit az állatok életéről,
szokásairól, védelméről. Az
előkészületekben a gyerekek mellett a szülők is részt
vettek, hiszen a könyvek,
újságok, képek felkutatása
közös tevékenység eredménye volt.
A képekből színes tablókat ragasztottak, kirakós
játékokat barkácsoltak, falevelekből állatos kompozíciókat készítettek. Izgalmas
mozgásos tevékenységként
12

állatutánzó játékokat szerveztek a szabadban.
A NOÉ Állatotthon képviseletében régi ismerősként
Schneider Kinga gazdagította a gyermekek ismereteit.
Az ovisok bátran ismerkedtek a vendég kutyusokkal.
Megtanulhatták a kutyákkal kapcsolatos higiénia
fontosságát, hogy mire kell
ügyelniük az állatok megközelítésénél, hogyan kell gondoskodni a kutyákról.
A napot az óvónénik
bábelőadása tette teljessé,
amely természetesen az állatokhoz kapcsolódott. A
sikeres és élménygazdag délelőtt közös énekléssel, verseléssel zárult.
Munkatársunktól



A rákosmenti kertbarátok
közössége és Andás Károly,
az Ilex Kert Kft. vezetője, a
program ötletgazdája interaktív terménybemutatóra
és kézműveskedésre hívta a
kerületi óvodásokat és kisiskolásokat. Az Ilex meghirdette a „Kertünk kincsei”
című rajzpályázatot is, aminek a szülők jelenlétében
volt az eredményhirdetése a
Rákoskerti Művelődési Házban.
A kertes gazdák nagy
szeretettel készültek a kisgyermekek
fogadására.
Asztalaikon a kertjükben
megtermett gyümölcsökből,
zöldségekből,
virágokból
színpompás kiállítást hoztak
létre. Előkerültek a befőttesüvegek, és kóstolás után
fel kellett ismerni, melyik
üvegben, milyen gyümölcs

Szabó Ágnest választották meg
a Magyar Teátrumi Társaság alelnökének

van. Akinek kedve volt, készíthetett fűszerolajat bazsalikom, citromfű, csombor,
zsálya, kakukkfű és menta
hozzáadásával. Kézbe vehették, elültethették és haza vihették a tavasz első virágot
hozó hagymáit, a tulipánt,
nárcisz, jácintot. Megízlelhették a szárított zöldségeket, gyümölcsöket. A
kertbarátok szívesen adtak
mindenkinek tanácsokat,
hogyan készítsék el minél
egészségesebben az ebédet,
mit ültessenek a kiskertbe.

Szakács Zsuzsa 

VII. Diabétesz VILÁGNAP
Támogatók:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Wörwag Pharma, RAUCH Hungária Kft., Diab-Pont Kft., Novo
Nordisk Hungária Kft., Rákoskerti Művelődési Ház, Vigyázó
Sándor Művelődési Ház, Vöröskereszt XVII. kerület, VIDEX, 77
Elektronika, Roche, Di-Care Zrt., Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Bp. Főv.
XVII. ker. Népegészségügyi Intézete, Vöröskereszt XVII. ker.
szervezete

A belépés díjtalan!

Elérhetőség: Illés Jánosné: 06/30-472-8425, 06/20-364-1494
racuk17@gmail.com, www.racuk.oldalai.org
Szervező: Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú
Egyesület
A RÁCUK adószáma: 18192153-1-42
Véradás, mérések és szűrővizsgálatok 9-től
Vércukor-, vérnyomás-, koleszterin- és véroxigénmérés, prosztata (PSA), neuropátia szűrés, látás-, hallásvizsgálat, testanalízis,
életmód-tanácsadás.

2013. november 23., szombat 9-17 óráig
Helyszín: Vigyázó Sándor Művelődési Ház
(1173 Budapest, Pesti út 113.)
Ünnepi előadások:
10.00: Megnyitók
10.30: Éljünk jól cukorbetegen is
11.00: Kardiológiai kockázat diabétesz
11.30: dietetikus előadása
14.00: Kulturális program: Magic Dance tánc műsora
14.30: Esztergályos Cecília műsora
15.30: Újjászületés táncműsora, Úszóverseny, Termékvásár
15 .45: Tombola sorsolás
Diabetikus termékkiállítás és vásár

HÍRHOZÓ

A Magyar Teátrumi Társaság
november 4-i tisztújító közgyűlése öt évre alelnöknek választotta Szabó Ágnest, a Gózon
Gyula Kamaraszínház igazgatóját, aki harminc éve van a pályán. Tizenöt évet töltött állami
színházban, és tizenöt éve igazgatja a rákosligeti színházat.
Öt évvel ezelőtt, szintén
novemberben, tizenöt alapító taggal jött létre a Magyar
Teátrumi Társaság, amelynek
elnökévé Vidnyánszky Attilát választotta, az akkori Debreceni Csokonai
Színház igazgatóját, alelnöknek pedig
Nagy Viktort, a Győri Nemzeti Színház és Vasvári Csabát, a Székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatóját. Mi
2011-ben, az egri közgyűlésen kértük a
felvételünket. Kubik Anna színésznő
és Árkosi Árpád rendező volt az ajánlónk. A 2012-es Pécsi Országos Színházi Találkozón már a teátrumi társaság
tagjaként vettünk részt a rendezvényen
– mesélte a kezdeteket Szabó Ági.
– Miért jött létre a Magyar Teátrumi
Társaság?
– Vidnyánszky Attila fogalmazta
meg, hogy nem valami ellen, hanem
valamiért jött létre. Elsősorban azért,
hogy egymást erősítve ápoljuk a ma-

gyar színjátszás hagyományait és a színházi kultúrát. Fontos, hogy a magyar
nyelven megszólaló színházak között
valamiféle partneri együttműködés és
érdemi, karakteres színházművészeti
érdekképviselet jöjjön létre. Ezért közösen szervezünk szakmai fórumokat,
találkozókat, színházi fesztiválokat. A
társaság megalakulása óta feladatának
tekinti, hogy megfelelő fórumokon
ismertesse a színházi szakmát érintő elképzeléseit, céljait, és képviselje
a szakma érdekeit. Az egyesület kiemelt céljának tekinti, hogy kölcsönös
együttműködés alakuljon ki a határainkon túl működő anyanyelvi színházakkal.
– Eltelt öt év, és az újonnan jelentkezők számából az derül ki, hogy sokan

egyetértenek a társaság célkitűzésével, azzal, hogy a nemzeti
gondolat újra helyet kapjon a
magyar kultúrpolitikában.
– Ez így van. A november
4-ei tisztújító közgyűlésen a
taglétszám már ötvenháromra
emelkedett. Ezért a közgyűlés
négy alelnököt választott. Tizenötöt jelöltek, köztük engem
is. A titkos szavazáson 16-an
szavaztak rám, így lettem a társaság alelnöke.
– Milyen feladatokat határozott meg
Vidnyánszky Attila, újonnan megválasztott elnök?
– A tisztújító közgyűlés óta még nem
volt elnökségi ülés, de az biztos, hogy
a megoldásra váró feladatok között
lesz a színészkamara létrehozása. Vissza
kell állítani az elmúlt húsz év mondvacsinált színészképzés rangját. Ennek
érdekében Magyar Teátrum ösztöndíj
megalapításával támogatni szeretnénk
az egyetemi hallgatókat, illetve a kezdő
színészeket. Részt veszünk továbbra is
a pécsi színházi fesztiválon. De a legfőbb cél, hogy az elkövetkezendő években visszaállítsuk a színházművészet
rangját, amiért én magam és általam a
Gózon Gyula Színház társulata is mindent meg fog tenni. Szakács Zs. 

Rákosmente őszi tárlata

Homályból a fényre

Rákosmente őszi tárlatát Ilosfai Krisztián festőművész nyitotta meg a Csaba Ház Galériában. Miután a tárlat résztvevői közösen megtekintették Aba-Novák festőművész
alkotásaiból készült válogatást, Dunai Mónika és Virág Mihály rákoscsabai képviselők tíz művésznek adták át a zsűri
által megítélt oklevelet: Ballonyi Pál Margit, Bánkúti István, Barnóth Zoltán, Hajdufy Zsuzsanna, Kalocsai Attila,
Kukucska János, Mecseki Hargita, Parrag Emil, Salamon
György, Tömpe Emőke. Az őszi tárlat kiállítói voltak: Ács
József, Ádámfy Pál, Albrecht Júlia, B. Molnár Annamária,
Barna András, Bicskey Elza, Csorba Katalin, Hajdufy Zsuzsanna, Hantosi Gabriella, Ilosfai Krisztián, Kacsó Péter,
Kelemen Dénes Lehel, Kiss György, Kőszegi Anna Mária,
Laborcz Mónika, Lipták György, Makovinyi Zoltán, Martonosi György, Moharos Zsolt, Orosz Károly, Viczián Pál,
Szakács Zsuzsa 
Vitárius Nikoletta.

Homályból a fényre címmel nyílt jubileumi kiállítás a
fennállásának 10. évfordulóját ünneplő Csekovszky Gyűjtemény Kiállítóházban, Csekovszky Árpád Munkácsy-díjas
keramikusművész egykori műtermében. Az esemény fővédnöke Riz Levente polgármester volt. Az ország több múzeumából és magángyűjtőktől érkezett gazdag gyűjteményt
március 31-ig tekintheti meg a nagyközönség.
Az ünnepi műsor Bognár Szilvia énekművész moldvai
imádságával kezdődött, ezután Csekovszky Árpád özvegye,
Edit asszony köszöntötte a vendégeket.
Kálnoki-Gyöngyössy Márton egyetemi docens, a Ferenczy Múzeum igazgatója mondott köszöntőt. A kiállítást
Wehner Tibor művészettörténész, a modern magyar szobrászat egyik legnagyobb értője, kritikusa nyitotta meg. A kiállítást válogatta és rendezte Csenkey Éva művészettörténész
és F. Orosz Sára DLA kerámikus művész. Szakács Zs. 

2013. november 14.
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Győrffy Péter életmű-kiállítása
Györffy Péter festőművész
(1949–2013) életmű-kiállítása nyílt meg az Erdős Renée Ház és Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóteremben a
Vigyázó Ferenc Művelődési
Társaság és a Gyulai Művésztelep Egyesület támogatásával. A tárlatot Farkas
Ádám Munkácsy-díjas szobrászművész nyitotta meg.
Györffy Péter a festőművész pályára a Képző- és
Iparművészeti Gimnáziumban Sebestyén Ferenc tanítványaként kezdte meg a felkészülést. Jól megalapozott
rajztudásával a Képzőművészeti Egyetemen Bernáth
Aurél osztályában folytatta tanulmányait 1973-ig.
Csendes, visszahúzódó élete

a tanítás és az alkotói munka
jegyében telt. Képei természetelvű szemléletén keresztül az őt körülvevő valóságot
ábrázolják,
meglehetősen
tárgyilagos
látásmódban.
Enteriőröket és főként táj-

Modern kápolnával
gazdagodik a Bajcsy
Kápolnát alakítanak ki a
budapesti Bajcsy-Zsilinszky
Kórház és Rendelőintézetben, az erről szóló együttműködési szerződést az
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
képviseletében
Erdő Péter bíboros, prímás,
Esztergom-Budapesti érsek,
a kórház részéről pedig Bodnár Attila főigazgató írta alá
ünnepélyes keretek között
október 21-én.
A nagy jelentőségű szerződés szerint a kórházkápolnát
az intézet „A" épületének 5.
emeletén, egy 22 négyzetméter alapterületű helyiségből
fogják kialakítani, amely a
jövőben ténylegesen csak
kápolnaként lesz használatos. A kialakítás teljes költségét a római katolikus egyház finanszírozza. A helyiség
teljes egészében az intézet,
mint egészségügyi szolgáltató
használatában lesz, területén
14

képeket festett nagyvonalú
ecsetkezeléssel, de kitűnő
portrék is kikerültek műterméből. Olajfestményei
mellett könnyed, egyszerű
akvarelljei is bizonyítják
magabiztos szakmai tudá-

sát. 2008-ban csatlakozott a
Gyulai Művésztelephez, műveivel azóta szerepel az alkotócsoport tárlatain.
Számos egyéni bemutatkozása mellett a Budai Képzőművész Egyesület kiállításain is részt vett alkotásaival.
Alkotói elveiről így vallott:
„Bernáth mester növendéke voltam, s ez nálam több,
mint életrajzi adat. A mai
magyar festészet egészét tekintve, úgy érzem, tematikai
és stílusbeli eltérések ellenére is Bernáth Aurél művészetéhez közeli úton haladok, amelynek lényege a
tradicionális festészet vállalása. Ismerem a modern művészetet, tisztában vagyok
elméleti érveivel, de alapos
végig gondolásuk nem vezetett hívőinek táborába.”

Szakács Zsuzsa 

Vigyázó Sándor Művelődési Ház és tagintézményei
Pesti út 113., tel.: 256-4626 www.vigyazomh.hu e-mail: szervezes@vigyazomh.hu
November 16. 18.00 Szigligeti Ede: Liliomfi - Turay Ida Színház. fejező előadása: Verdi, Wagner és kortársaik. Belépő: 800 Ft, December 1. 10.00 Ünnepi hangverseny. A belépés díjtalan!
Belépő: 2200 Ft.
diákoknak: 700 Ft.
December 3. 18.00 Filmklub. A magyar film 1959–1969. KereszNovember 17. 16.00 Apraja Napja. Guzsalyas Batyus Bál a November 23. 9.00 VII. Cukorbeteg világnap. A RÁCUK szerve- telő (1967) Gaál István. Vezeti: Horváth Tibor, a Hírhozó szerkeszGörömbő Kompániával.. Hagyományaink szerint mindenkit arra zésében. A belépés díjtalan!
tőségvezetője. Belépő: 200 Ft.
buzdítunk, hozzon egy kis elemózsiát otthonról, hogy batyus báDecember 3. 18.00 Ballonyi Pál Margit „Vágyódás - készülődés
November
24.
20.00
Jazzpresszó.
Szakcsi–Egri–Balázs
Trió.
lunk még jobb hangulatban telhessen. A kézműves foglalkozást a
– várakozás” című kiállításának megnyitója. A tárlatot dr. profes�Belépő: 800 Ft.
RNK tartja. Belépő: 600 Ft.
szor Prokopp Mária művészettörténész, egyetemi tanár nyitja meg.
November 19. 18.00 Filmklub. A magyar film 1959–1969. November 26. 18.00 Filmklub. A magyar film 1959–1969. Fü- Közreműködik: Ballonyi Fanni és Ballonyi Anna - vers, Lakatos J.
Büdösvíz (1966) Bán Frigyes. Vezeti: Horváth Tibor, a Hírhozó gefalevél (1966) Máriássy Félix. Vezeti: Horváth Tibor, a Hírhozó Péter – zsoltárok.
szerkesztőségvezetője. Belépő: 200 Ft.
szerkesztőségvezetője. Belépő: 200 Ft.
December 6. 17.00 Apraja Napja. Szent Miklós Napja. A
November 21. 10.00 és 14.30 Bóbita. Holdkirály palotája - Ka- November 29-ig Lisányi Endre „Patholgia” című kiállítása.
Görömbő Kompániával. A kézműves foglalkozást a RNK tartja.
bóca Bábszínház. Alkalmi belépő: 900 Ft. Csoportos jegy: 750 Ft. November 29. és 30. VI. Országos Zeneiskolai Ferenczy György December 8. 20.00 Adventi Jazzpresszó- MoNaMo. Belépő:
November 22. 17.00 Verdi és Wagner világa. A sorozat be- Zongoraverseny.

Csekovszky Árpád

Művelődési Ház
(Hősök tere 9. Tel.: 256-0267)
www.csekohaz.hu
November 16. 15.00 Amatőr Színházak bemutatkozása. Kölcsönlakás - Proscenion Drámaszínpad. Belépő: 700 Ft, diák, nyugdíjas jegy: 500 Ft.
November 16. 21.00 Rock Klub: Korál Forever. Belépő: 1.000 Ft.
November 23. 19.00–23.00 Shadows Klub. Belépő: 1.300 Ft.
November 29. 18.00 A „Rákoscsaba-Újtelepért" Díj ünnepélyes átadása. Helyszín: Diadal Úti
Általános Iskola. Az elismerést Riz Levente polgármester adja át.
November 30. 16.00–18.00 Rákosligeti adventi hétvégék: adventi koszorú készítése.
December 7. 10.00–12.00 Rákosligeti adventi hétvégék: mézesbábkészítés ütőfával - a Bábakalács Bábszínház közreműködésével! Belépő: 600 Ft.

Segíts,
hogy segíthessünk!
A Rákosmenti Adományház Egyesület nevében kérjük,
hogy adományaikkal segítsék munkánkat. A hideg idő
közeledtével egyre többen keresik a meleg holmikat (kabát, csizma, sapka, sál, kesztyű, meleg ruha). A készletünk sajnos fogyóban.
Minden pénteken délelőtt 10-től délután 5 óráig várjuk adományaikat Rákosligeten, a Ferihegyi út 36. szám
alatt régi iskolaépületben, illetve a Rákoshegyi Közösségi
Házban (Podmaniczky Zsuzsanna utca 3.) hétfő, kedd,
szerda reggel 7-től este 7 óráig.
Köszönjük a Rákosmenti Adományház Egyesület és a
rászorulók nevében!

a katolikus, református és
evangélikus egyház hitéleti
tevékenysége mellett más
felekezetek számára is biztosítani fogják a szabad vallásgyakorlás jogát. A főegyházmegyének a kápolnában
végzendő hitéleti tevékenysége közhasznú, ezzel támogatást nyújt a kórház betegei
és alkalmazottai részére.
Kili Tamás 


December 14. 10.00–17.00 Rákosligeti adventi hétvégék: adventi vásár. A belépés ingyenes!

Rákoshegyi

Közösségi Ház
(Podmaniczky Zsuzsanna utca 3.
Tel/fax: 258-3394)
November 30. 9.00–13.00 Kézműves délelőtt: Adventi készülődés. A részvétel díjtalan!
December 6. 10.00 A Helikopter-lakóparkban, a játszótérnél Jön a Mikulás! Lepd meg a Mikulást
verssel, énekkel!
December 20. 16.30 A Helikopter-lakóparkban, a játszótérnél fenyőfaállítás és közös gyertyagyújtás.

Erdős Renée

Ház
(Báthory utca 31. Tel.: 256-6062)
www.erdosreneehaz.hu
November 17-ig A Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság kiállítás: Györffy Péter festőművész emlékkiállítása.

Rákoskerti

Művelődési Ház
(Rákoskert sugárút 66. Tel.: 257-4498)
www.kertiklub.hu
November 17. 10.00 Kerti Kölyökkuckó. Tollfosztó - Színházikó Társulat. Belépő: 700 Ft. Minden
nagycsaládos rákoskerti és szárazhegyi gyermek részére díjtalan jegy igényelhető! Részletekről a
honlapról, telefonon és a műsorfüzetből tájékozódhatnak.
November 23. 9.00–13.00 Baba- és gyermekruhabörze.
November 23. 19.00 Régen van – válogatás Karinthy Frigyes műveiből. Belépő: 900 Ft.
November 24. 17.00 Rákoskert 80 éves. A település második 40 évét bemutató helytörténeti kiállítás megnyitója. A tárlatot Szelepcsényi Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör elnöke nyitja meg. Köszöntőt mond: Fohsz Tivadar alpolgármester.
November 30. 20.00–02.00 Erzsébet-Katalin-bál.
November 29. 20.00 „Átlátszó víz legyen” Cseh Tamás-est. Közreműködik: Hegyi Norbert és Joós
Tamás. Belépő: 700 Ft/ fő.
December 1. 18.00 Schwajda György: CSODA – az Acher Oszkár Színház előadása.
December 7. 17.00 Író-olvasótalálkozó Aknai Gáborral. Emberkereskedők című, legújabb könyvének kulisszatitkaiba nyerhetünk betekintést.
December 8. 10.00 Mikulás bácsi bajban - Hahota Gyermekszínház. Belépő: 700 Ft. Előzetes
jelentkezést szükséges! Minden rákoskerti és szárazhegyi gyermek részére díjtalan jegy igényelhető!

Csabaház

Rákoscsabai Közösségi Ház
(Péceli út 222. Tel.: 256-9526)
www.csabahaz.hu
November 16. 15.00–18.00 Kakaó Parti. 15.00: Mesék könyve Holle anyó – Batyú Színház
előadása. 16.00: Ügyes kezek – hóembert és tobozangyalkát készítünk. 17.00: gyermek táncház a
Mokányos együttessel. Belépő: 700 Ft/fő. Előzetes jelentkezés november 14-ig!
November 16. 18.30–22.00 Táncház a Mokányos együttessel. Belépő: 800 Ft, 14 éves korig:
500 Ft.
November 30. 18.00 A„Rákoscsabáért” díj ünnepélyes átadása. Az elismerést Riz Levente polgármester adja át.
November 24. 18.00 A Harmónia női kar adventi koncertje.

November 30. 18.00 Salamon György festőművész kiállításának a megnyitója. A tárlatot Ádám
Ferenc muzeológus nyitja meg. A kiállítás 2014. január 15-ig tekinthető meg.

December l. 18.00 Adventi koncert csodálatos dallamokkal. Fellép: Horváth Tamás, Hajnal Piroska, valamint a Tavasz kórus, Princz Egonné vezényletével. Zongorán kísér: Alföldi Mária.

December 7. 10.00–12.00 Gyermekfoglalkozás az Erdős Renée Házban. Karácsonyi ajándékkészítés. Részvételi díj: 400 Ft.

December 8. 15.00 Angyalka - a Majorka Színház mesés bábjátéka.

Rákoshegyi

Bartók Zeneház
(Hunyadi utca 50. Tel.: 257-1828)
www.bartokzenehaz.hu

December 15. 15.00 Luca széke építőverseny. A belépés ingyenes!

Gózon Gyula

Kamaraszínház
(XV. utca 23. Tel.: 253-0380)
www.gozon.hu

November 17. 15.00 Giuseppe Verdi születésének 200. évfordulója II. Berczelly István kiváló
művész, az Opera Örökös tagja, Ardó Mária, Cecilia Lloyd, Bokor Jutta, Clementisz Tamás
énekel részleteket a Végzet hatalma, Don Carlos, Álarcosbál, Trubadúr című operákból. Belépő:
1.500Ft.

November 19. 14.00 Hetvenkedő János –
Gregor bérlet.

November 28. 14.30 Kékszakállú bérlet III. a Gregor József Isk. részére. „Nővérek” duettest. Dóri
Eszter és Estefán Tünde énekel és zongorázik J. Brahms, Mozart, Rossini műveiből.

November 23. 17.00 Ármány és szerelem.

December 14. 11.00 „Könyörögj érettünk” – Matuz Gergely fuvolakoncertje. Műsor: Matuz István:
Dies irae, Matuz Gergely: Dies illa. Belépő: 1.500 Ft.

HÍRHOZÓ

800 Ft.

2013. november 14.

November 20. 14.00 Hetvenkedő János –
Nebuló bérlet.
November 24. 15.00 Pinokkió.
November 29. 14.00 Lúdas Matyi.

November 30. 15.00 Pinokkió.
December 2. 16.00 Rendhagyó irodalomóra:
Arany János költészete.
December 7. 16.00 Rendhagyó irodalomóra:
Ady Endre költészete.
December 8. 10.00 Csecsemőszínház: A
Mikulás.
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Rákoskert 80 éves
Akikre büszkék vagyunk címmel október 26-ánRákoskert
kiváló alkotó és előadó művészeinek közreműködésével kiállítással, pódium műsorral folytatódott az egész éven át tartó
születésnapi programsorozat a Rákoskerti Művelődési Házban, amelyet a Rákoskerti Polgári Kör és a ház szervezett. Az
eseményen részt vettek a városrész díjazottjai, Szelepcsényi
Sándor, a polgári kör elnöke, továbbá Dunai Mónika, a
Rákosmenti Erőforrás Bizottság elnöke és Hatvani Zoltán
rákoskerti önkormányzati képviselő, köszöntőt mondott Jenei Mónika, a ház vezetője.
A rákoskerti alkotók összművészeti tárlatának megnyitóján Szelepcsényi Sándor elmondta, amíg 80 esztendő egy
ember életében nagyon hosszú időszak, Rákoskert tekintetében ez éppen csak a felnőtté váláshoz volt elegendő.
1933-ban állt meg először a vonat Rákoskerten – emlékeztetett ünnepi köszöntőjében Hatvani Zoltán, ettől az
évtől kezdődik a városrész időszámítása. Akkoriban csak néhányan éltek ezen a területen, de a vasútnak köszönhetően megindult a település töretlen fejlődése, és az egykoron
szinte néptelen település ma már közel 8 ezer lelket számlál.
A kerületi városrészek közül csak Rákoskertnek van önálló zászlaja és Jubileumi Parkja. Itt működik a kerület legnagyobb és leghangosabb civil szervezete, a Rákoskerti Polgári
Kör, amelynek egyik alapítója Orosz Károly volt. Országos
viszonylatban is párját ritkítja a közel 100 éves Rákoskert
sugárúti platánsor, és Wass Albertről elnevezett térrel is csak
Rákoskert büszkélkedhet a fővárosban. Hatvani Zoltán végül
kedves gesztusként Rákoskert – a kerületrésszel egyidős – 80
éves polgárait köszöntötte:Dócs Dánielné, Hajnal Sándorné,
Ond Kálmánné és Póti Sándor egy-egy ajándékkosarat, oklevelet kapott ajándékba önkormányzati képviselőjétől.

A pódium műsorban Rákoskert oktató-nevelő intézményeit a Piroska óvoda apróságai és a Százszorszép óvoda pedagógusai képviselték, majd a Kossuth Lajos Általános Iskola két kiválósága, Hatvani Csenge és Hatvani Szabolcs Hip
Hop világbajnokok adtak ízelítőt rendkívüli tánctudásukból. A komolyzenét kedvelő közönség nagy örömére Liszt
Ferenc Ünnepi Polonéz című zongoranégyesét Janikné Megyeri Rita zenepedagógus és tanítványa, Iván Kata adta elő.
Zsuzsa Mihály, Aranykoszorús nótaénekes többek között
Rákoskertről szóló dallamokkal dobogtatta meg a lokálpatrióta szíveket. A prózai blokkot Mucsi Sándor színművész
nyitotta József Attila: Hazám című versével, végül pedig az
Ascher Oszkár Színpad művészei két Karinthy jelenettel örvendeztették meg a nagyérdeműt. A program zárásaként a
Rákoskerti Polgári Kör által meghirdetett Rákoskert című
fotópályázatra beérkezett munkákat Aknai Gábor, a háromtagú zsűri elnöke értékelte. Döntésük nyomán a fotópályázat
1. díját Újvári Csaba: Hurrá, utazunk! című alkotása nyerte
el, 2. lett Nagy Ádám: Aranyló mezők és 3. Szabó Emőke:
Kili Tamás 
Reggeli nyugalom című képe.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról szóló 4/2008. (I. 23.) rendeletének 59. §-a alapján pályázatot ír
ki az alábbi helyiség bérbeadására.
Hrsz
120099/2

Cím

Alapterület

Budapest XVII. kerület 525. tér

361 m²

A pályázat lebonyolítását az Önkormányzat megbízásából a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelői Irodája (címe: 1173 Budapest, Pesti út 165. III. emelet 324. szoba,
telefon: 06-1/253-33-78; fax: 253-34-88; e-mail: varro.jozsef@rakosmente.hu) látja el.
Az eljárásban való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
A pályázati dokumentáció átvehető a Vagyonkezelői Irodán (1173 Budapest, Pesti út 165. III. emelet 324. szoba) 2013. november 15. és 2013. december 4. között
ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.00–17.00, szerda: 8.00–16.00, péntek: 8.00–11.00).
A pályázati dokumentáció ára: 15.000,- Ft + áfa.
A pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A pályázati dokumentáció térítési díjért vehető át a térítési díj befizetését igazoló bizonylat bemutatása ellenében. A térítési díjat az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15517007 számú bankszámlaszámára történő átutalással lehet befizetni.
A helyiség jellemzőit a pályázati dokumentáció tartalmazza.
A helyiség megtekintését az adott helyiségre vonatkozó pályázati dokumentációt megvásárlóknak biztosítja a Vagyonkezelői Iroda. A helyiség megtekintésével kapcsolatos
kérelmet legkésőbb 2013. december 3. napjáig kell bejelenteni a pályázati kiírásban megadottak szerint.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. december 4. 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, 2013. november 15. 									Riz Levente polgármester
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