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DUGULÁSELHÁRITÁS, víz, 
gáz, központi fűtésszerelés.
Ázások, csőtörések megszün-
tetése.
T: 06 1 402 4330. mob: 06 20 
491 50 89

Dugulás Akciós raktározási és 
irodabérlési lehetőségek 

a XVII. kerületben! 
Raktárak, műhelyek kiadók 
már 400 Ft/nm-től, irodák 

1500 Ft/nm-től. 
Érdeklődni: 06-30-430-8210

Tizenöt újszerű autóbusz állt forga-
lomba a minap összesen négy vona-
lon, közülük hármon Rákosmentén 

– jelentette be György István főpol-
gármester-helyettes a rákoskeresz-
túri Fő téren tartott sajtótájékozta-
tón. A sajtótájékoztatón részt vett 
Riz Levente polgármester, Horváth 

Tamás alpolgármester, Dunai Mó-
nika országgyűlési képviselőjelölt, 
illetve Vitézy Dávid, a Budapesti 
Közlekedési Központ vezérigazga-
tója.
A tizenöt újszerű, alacsonypadlós 
autóbusz eddig Debrecenben köz-
lekedett a korábban átadott kettes 
villamos vonalán. Ott szükségtelen-
né váltak, így Budapesten állhatnak 
forgalomba. A tizenöt busz a 95-ös, 
a 98-as, a 98E és a 198-as busz vo-
nalán fog közlekedni. Hétközna-
ponként tizenkettő, a hétvégeken 
pedig nyolc autóbusz áll forgalom-
ba közülük.

66 éves, lakással, rendezett 
anyagiakkal rendelkező úr 60 
év körüli, vékony, egyedülálló 
nyugdíjas asszonyt keres tár-
sas kapcsolat céljából. T: 257-
7111

Társkereső

György István főpolgármester-helyettes sajtótájékoztatóját tartja. Mögötte Riz Levente polgármester, Du-
nai Mónika országgyűlési képvielőjelölt, Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója és Horváth Tamás alpolgár-
mester. Háttérben a forgalomba állt buszok egyike.

Tizenöt további korszerű busz állt forgalomba

A rákosmenti képző-, ipar és fotó-
művészek a Magyar Kultúra Napja 
tiszteletére rendezett tárlatának zá-
róünnepségére került sor az Erdős 
Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és 
Kiállítóteremben a minap. Az immáron 
harmadik alkalommal megrendezett 
fi nisszázson (a kiállítás záróünnepe - a 
szerk.) adták át a szakma és a közön-
ség díjait. A szakmai díjra azon alkotók 
jelölhették kiállító kollégájukat, akik 
maguk is bemutatkoztak a tárlaton, a 
közönségdíjas műalkotást pedig a ma-
guk látogatók választották meg.

A díjak összegét Rákosmente Ön-
kormányzata biztosította.  A szakmai 
díjat, már harmadik alkalommal, Hat-
vani Zoltán rákoskerti képviselő aján-
lotta föl, közönség díját pedig Szabó 
Tiborné, rákoshegyi képviselő, első 

ízben. A szakma díját 2014-ben M. 
Novák András festőművész nyerte el, 
XX. századi fosszíliák, a közönség dí-
ját pedig Kőszegi Anna Mária kapta.
Az ember tragédiája avagy isteni játék 
című művének elismeréseképpen.

Gépjárművek 
gázüzeműre 
átalakítása
Autójavítás

06-309-412-995
web:

pbgazauto.hu

Díjazottak és képviselők

Reka
Highlight
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Mérlegen a képviselő-testület februári ülése
A képviselő-testület februári 
ülésének legfontosabb dön-
tése Rákosmente 2014. évi 
költségvetésének elfogadása 
volt, melyet a jó gazdálko-
dásnak köszönhetően hiány 
nélkül tervezhettünk.

A normatív támogatások 
keretében az Önkormányzat 
az általános működéshez, a 
köznevelési feladatokhoz, 
a szociális és gyermekjóléti 
feladatokhoz továbbá a gyer-
mekétkeztetéshez kap álla-
mi támogatást, amelyeknek 
összege 242,5 millió Ft-os 
növekedést mutat a tavalyi 
évhez képest.

Jelentősen bővült a tele-
pülésüzemeltetésre, az utak, 
járdák, közterületek fenn-
tartására, az intézmények 
tervszerű karbantartására és 
a környezetvédelmi, zöldfe-
lületi kiadásokra szánt költ-
ségvetési forrás.

A felújítási feladatok el-
sődlegesen a helyi oktatási és 
egészségügyi intézményeket 
érintik, így folytatódik az or-
vosi rendelők felújítási prog-
ramja, valamint pályázati 
forrásból tervezzük a Zrínyi 
Miklós Általános Iskola, a 
Kőrösi Csoma Sándor Álta-

lános Iskola és Gimnázium 
és a Mákvirág Óvoda ener-
getikai korszerűsítését. 

2014-ben 2,4 milliárd Ft-
ot fordítunk beruházásokra. 
A fejlesztések között kiemelt 
fontosságú a kerületrészek 
városrehabilitációja, mely-
nek során pályázati forrásból 
a rákoskerti és a rákoscsabai 
egykori piactér korszerűsíté-
se valósul meg. 

A Ferihegyi út meghosz-
szabbítása projektre a 2012. 
évi központi költségvetés 
630 millió Ft-ot biztosított. 
2013-ban a központi költ-
ségvetéshez benyújtott és 
elfogadott újabb képviselői 
módosító indítvány révén 
további 670 millió Ft-os tá-
mogatást kapott Rákosmente 
Önkormányzata. A kivitele-
zés folyamatban van, 2014-

ben 823 millió Ft-ot tervez-
tünk a kivitelezésre.

2014-ben is szerepel a 
központi költségvetésben a 
budapesti kerületi földutak 
szilárd burkolattal történő 
ellátását célzó előirányzat. 
A beruházások között sze-
replő csaknem 594 millió Ft 
a 2013. évi áthúzódó kiadá-
sokat is tartalmazzák. 2014-
ben a kapott normatív támo-
gatás összege több mint 420 
millió Ft.

2014-ben az uniós pályá-
zatok révén folytatódhatnak 
a kapacitás-bővítő beruházá-
sok a Gólyafészek Bölcsőde 
és a Hétszínvirág Óvoda ese-
tében, így közel 376 millió 
forintot fordíthatunk az in-
tézmények fejlesztésére.

Fontos eleme még költség-
vetésünknek, hogy a helyi 
adókat nem emeltük, ami a 
helyi vállalkozások élénkíté-
sét szolgálja. 

Nagy terhet vett le az ál-
lam az Rákosmente Önkor-
mányzatáról, amikor a teljes 
adósságállományát (közel 
1,5 milliárd Ft-ot) átvállalta, 
így az idei költségvetésben 
már nem került tervezésre 
ezen hitelek törlesztése. 

Dunai
Mónika

képviselő 
(Fidesz) 

álláspontja

NAPIRENDEN

Vélemény

OKTATÁS
CSATLAKOZÁS! Dajka, pedagógiai- 
és gyógypedagógiai asszisztens-képzés! 
www.kaszaszakkepzes.hu (01006404) 
Tel: 06-30-269-1061

ANGOL ÉS NÉMET nyelv oktatása 
kedves, gyakorlott nyelvtanárnőtől. Kor-
repetálás, nyelvtani rendszerezés, be-
szédközpontú órák. Tel: 06-30-951-1615

Ingatlan, lakás
KASZÁLÓN II. EMELETI KEDVEZŐ ÁRON! 
XVII. Rákoskeresztúron, Kaszáló ltp.-n, pa-
takhoz közel, 4 emeletes házban, II. emeleti, 
54m2-es, 2 szoba+étkezős, jó állapotú erkélyes 
lakás eladó. Műanyag ablakok, felújított fürdő, 
konyha, új vezetékek.                  Ir.Ár: 9,6M.
Ft. Tel: 0670-3604196, 256-0423

XVII. Akácvirág utcában, közel a központ-
hoz, 4 emeletes hátban, III. emeleti, 59m2-
es, 1+2 félszobás lakás eladó, jó elosztású, 
nagy étkezőkonyhával egybe járólapozva a 
közlekedővel. Tehermentes. Ir.Ár: 8,7M.Ft. 
Tel: 0670-360-4196, 256-0423

XVII. Rákoshegyen, közel a 168e buszhoz,  
csendes részen, 1000m2-es telken, 70m2-es, 
téglaépítésű, betonfödémes jó állapotú családi 
ház. 2 szoba összkomfort, nagy étkezőkonyha, 
fürdő, wc, előszoba. 2013-ban tető felújítva, 
új cseréppel, külső hőszigeteléssel, konyha 
új burkolattal. A telek kedvező adottsága mi-
att a lakóház bővíthető, illetve másik is mellé 
építhető. Tehermentes. Ir.Ár: 18 M Ft. Tel: 
0670-360-4196, 256-0423

Kiadó
XVII. ker. Rákoskeresztúr központjában 
a Pesti úton 13m2-es, összkomfortos, 
klímás, riasztóval, biztonsági ajtóval, 
nagyméretű világítós reklámtáblával fel-
szerelt, saját mérőórás, teljesen felújított 
üzlethelyiségek kiadók. Érdeklődni H-P 
9-19 óra között. Tel: 061-257-0000, 061-
258-0000, 0620-5555-222

KIADÓ XVI. ker. Centenáriumi lakóte-
lepen 48 nm-es, szép, IV. emeleti lakás 
50 ezer Ft + rezsi/hó áron, 2 havi kauci-
óval. Tel: 405-4123, 06-30-725-1066 
(este 5 óra után)

39 nm-es összkomfortos, bútorozott 
lakás kiadó a Malomdombon (XVI ker. 
Bányász u.). Érdeklődni a 20-411-3637 
telefonszámon.

Ingatlanközvetítők:
SÁGI INGATLANKÖZVETÍTŐ ajánlataiból:  
Ingyenes szolgáltatásaink:  
– Helyszíni ingatlanfelvétel  
– Digitális fotókészítés  
06-30-547-1455, sagiingatlan@gmail.com  
ELADÓ ÉS KIADÓ INGATLANOKAT 
KERE SÜNK.  
 XVII. ker. Rákoscsabán, jó közlekedés 

mellett földszintes, 120 nm-es (3 szoba, 
konyha, étkező, tágas előszoba, fürdő-
szoba, 2 WC, terasz, pince), 300 n-öl 
összközműves telken, jó állapotban lévő, 
önálló családi ház sürgősen eladó. Azonnal 
költözhető. Irányár: 19,8 millió Ft. Hívását 
a hét minden napján fogadom! 
XVII. ker. Rákoscsabán, csendes, aszfal-

tos mellékutcában, jó közlekedés mellett 
masszív, 100 nm-es (4 szoba, konyha, 
étkező, kamra, fürdőszoba, 2 WC, terasz, 
gépkocsi-beálló), önálló családi ház 602 
nm-es telekkel eladó. Irányár: 21,5 millió 
Ft. Hívását a hét minden napján fogadom!  
XVII. ker. Rákoskeresztúron szépen felújí-

tott (műanyag, redőnyös ablakok, radiátorc-
sere), 51 nm-es (2 külön bejáratú parkettás 
szoba, többi helyiség járólapos, beépített 
konyha, étkező, fürdőszoba, WC külön, 
erkély) csendes, világos lakás sürgősen 
eladó. Irányár: 8,9 millió Ft.  
További eladó, kiadó ingatlanok a hon-
lapon, vagy telefonon.  

 Tel: 06-30-547-
1455; E-mail: sagiingatlan@gmail.com  
www.sagi.ingatlan.com

Állás, munka
BETEGÁPOLÁST vállalok egészség-
ügyi végzettséggel, elsősorban a XVII. 
XVI. kerületekben. Tel: 06-30-901-3969

RUHAJAVÍTÁST (nadrágfelhajtás, 
zippzár-csere, függönyvarrás) vállal var-
rónő! Gyorsan, a legkedvezőbb áron! Tel: 
06-30-439-9195

MEGBÍZHATÓ, lelkiismeretes 39 éves 
nő idősgondozást vállal többéves gya-
korlattal. Tel: 06-30-251-7607

Jármű
KÉSZPÉNZÉRT BÁRMILYEN autóját 
megvásárolnám. Tel: 06-20-213-5022

Adásvétel
GYERMEK járóka és etetőszék jó álla-
potban, valamint Termo Amica álló gáz-
kazán víztároló tartály hibás, egyébként 
kitűnő állapotban Bp-en, 4eFt, 12eFt, 
60eFt. Tel: 06-20-558-0113

KOSSUTH GALÉRIA–ANTIKVI-
TÁS! Magas áron vásárol antik bútoro-
kat, festményeket, álló-, asztali-, fali és 
karórákat, Zsolnay, Hummel, Meisseni, 
Herendi, Gorka, Kovács Margit kerámi-
ákat, ezüsttárgyakat, levelező- és képes-
lapokat, régi pénzeket és kitüntetéseket, 
hagyatékot. Tel: 708-2878, 06-20-358-

-

Vállalkozók 
ajánlatai

KÖNYVELÉS! Társas és egyéni vállal-
kozások teljes körű könyvelése, precíz 
munka. Tel: 06-20-332-9387, e-mail: 
kovalkata@freemail.hu

GYÜMÖLCSFÁK ÁPOLÁSÁT, per-
metezést, metszést, fakivágást, kertépí-
tést, tereprendezést, parkosítást, füve-
sítést, gyomírtást, rotakapálást, gépi 

kaszálást, fűlevegőztetést, fű- és sö-
vénynyírást vállalok: 06-20-347-4078

VÁLLALOK fakivágást (alpintechnikával 
is), kert- és tereprendezést is. Tel: 258-
7266, 06-20-981-6225

AJTÓ-ABLAKJAVÍTÁST VÁLLAL 
asztalos. Műanyag és fa nyílászárók 
passzítása, szigetelése, átalakítása, zár-
cseréje. Díjtalan felmérés! Kiss Ernő, tel: 
06-30-447-4853

KŐMŰVES külső-belső átalakításokat, 
kerítésépítést, betonjárda készítést, ki-
sebb javításokat, kéményépítést, meg-
lévő tetőszerkezet felújítását és javítását 
vállalja. T: 258-7266, 06-20-981-6225

MINDENNEMŰ KŐMŰVESMUNKA, 
kerítés, járda és viacolor készítést, külső 
dryvitolást, színe zést, gépi vakolást, teljes 
lakásfelújítást, villanyszerelést, csem-
pézést, tetőfelújítást kedvező áron vál-
lalok magánszemélyeknek. Tel: 06-70-
413-1206

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, tapé-
tázás garanciával! Lépcsőház-festés, 
takarítás is! Tavaszi árengedmény 10%! 
Megbízható szakembertől. Tel: 256-
6322, 06-30-417-2435

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit 
más nem vállalna el, mi elvégezzük. Kő-
műves, burkoló, festő szakemberek áll-
nak rendelkezésre. Gyors, pontos, tiszta 
munka. Kis munkától – komplett lakás-
felújításig. Kéményrakás, boltívépítés. T: 
06-30-457-2666, 06-20-514-7876

FUVAROZÁS, KÖLTÖZTETÉS 2-4 
t-ig, ponyvás teherautókkal, rakodással, 
vidékre is. Munkáinkra garanciát válla-

lunk. Kerületieknek kedvezmény! Olcsó 
ár, korrekt lebonyolítás! Tel: 405-5889, 
06-30-996-4538

KOMPLETT ácsmunkák kivitelezése, 
régi tetők javítása, tetőszigetelés, 
bádogosmunkák szakkivitelezése (le-
mezfedés), intézményeknek tetőkarban-
tartás, szakmai hozzáértéssel, garanci-

BÁDOGOS, tetőfedő mester új és fel-
újítási munkákat vállal. Tel: 405-5249, 
06-30-992-0979

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS, gáz-
készülék javítás, non stop gyorsszolgá-

APRÓHIRDETÉS EBÉD

405 42 71
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL
Változatos, házias ételek 800 Ft

XVI.
XVII.

XVI.
Katóka u. 58.

kerületben

405 42 71

lat, dugulás elhárítás. Tel: 06-20-9626-
782, 223-3942

VÍZÓRACSERE! Vállalunk vízóracserét, 
új vízórák szerelését, teljes ügyintézéssel. 
Víz-gáz-fűtésszerelés, lakásfelújítás ter-
vezéssel együtt. T: 06-30-9541-349

CSEMPÉZÉST, LAKÁSFELÚJÍ-
TÁST, fürdők, konyhák, nappalik, külső 
teraszok hidegburkolását, kőművesmun-
kákat, gipszkartonszerelést kedvező áron 
vállalunk (családi vállalkozás). Hívjon 
bizalommal: 409-5185, 06-30-233-2259

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Ázások, cső-
törések megszüntetése, egyéb vízsze-
relési munkák. VÍZ-GÁZ-KÖZPONTI-
FŰTÉS SZERELÉS! WC-k, mosdók, 
tartályok, szifonok cseréje. Sürgős eset-
ben AZONNAL IS! Tel/fax: 402-4330, 
06-20-491-5089

DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS 
nélkül, garanciával. Szennyvízcsatorna 
tervezése, kivitelezése, javítása. Tel: 06-
70-267-5015

KULCSEMBER – NON STOP ZÁR-
SZERVIZ! Zárszerelés, ajtónyitás, autónyi-
tás, betörés utáni helyreállítás, biztonsági 
ajtók, rácsok, rácsos-ajtók szerelése. Nagy 
Richárd, tel: 06-70-253-6107

NINCS NADRÁGJA? LESZ NAD-
RÁGJA! Megvarrja a DORÓ már ma! 
Férfi, női, gyermeknadrágok készítése, 
alakítása, javítása. Doró mérték utáni 
szabóság, XVII. ker. Gömbvirág u. 51. 
Tel: 256-5774, 06-30-908-6465

APRÓHIRDETÉSEK, KERETES 
HIRDETÉSEK: 405-5919 (10-15-ig)

Hirdetésfelvétel személyesen
az Éden Ingatlanirodán: 1173 Bp. Pesti út 156. 

 

KUPON
2 alkalmas gél lakkozás
választható színekben,

airbrush díszítéssel, mini
manikûrrel, elõzõ leszedésével.

Most csak 1990 Ft
A kupont 2014. 03. 31-ig lehet beváltani!

06-31-313-8701
1173 Bp. Pesti út 152.

www.gabikorom.lapunk.hu

SZÍVÓ Kft.
Baumholczer Tamás

csatornatisztítás, duguláselhárítás
nagynyomású WOMÁVAL

ISO 9002 minõsítéssel
Tel: 400-1116, 06-20-9349-972

Precízen – pontosan 20 éve

Szennyvízszippantás

(Az ellenzéki képviselők ezúttal nem éltek olvasóink tájékoztatásának lehetőségével - a szerk.)

Wass Albert-emléknapWass Albert-emléknap

A VI. Wass Albert-emléknapot tartották Rákoskerten a Wass Albert téren. A VI. Wass Albert-emléknapot tartották Rákoskerten a Wass Albert téren. 
Megemlékező beszédet Takaró Mihály író, irodalomtörténész mondott. Az eseményen Megemlékező beszédet Takaró Mihály író, irodalomtörténész mondott. Az eseményen 
részt vett Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán helyi önkormányzati képviselő, a kerület részt vett Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán helyi önkormányzati képviselő, a kerület 
több díszpolgára, a civil szervezetek képviselői, Wass Albert tisztelői.több díszpolgára, a civil szervezetek képviselői, Wass Albert tisztelői.
Ezt követően került sor a Rákoskertért Díj ünnepélyes átadására a Rákoskerti Ezt követően került sor a Rákoskertért Díj ünnepélyes átadására a Rákoskerti 
Művelődési Házban. A díjazott Harmatovszki László nyugalmazott művezető. A díjat Művelődési Házban. A díjazott Harmatovszki László nyugalmazott művezető. A díjat 
Riz levente polgármester adta át. Felvételünkön: Hatvani Zoltán és Fohsz Tivadar Riz levente polgármester adta át. Felvételünkön: Hatvani Zoltán és Fohsz Tivadar 
virágot helyez el a szobor talapzatánálvirágot helyez el a szobor talapzatánál


