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Jövõre öt mûfüves sportpálya épül
A testület újabb óvodabõvítésrõl is döntött
! MUNKATÁRSUNKTÓL
iz Levente napirend
elõtti beszámolójával kezdõdött a március 20-i testületi ülés. A
polgármester jó hírekkel szolgált: 475 millió
forint uniós támogatást
nyert el a kerület útépítésre, a támogatás segítségével megvalósulhat az a 772 milliós útfejlesztés, amelynek keretében RákoscsabaÚjtelepen, Rákoskerten
és Rákosligeten épülhetnek meg az új utak.
Riz Levente beszámolt
arról is: Rákoscsaba
központjának megújítása kapcsán is sikerrel
pályáztak, a Köztérprogram nyertesei közé
választották legidõsebb
városrészünket.
Ezt követõen Hatvani Zoltán (Fidesz)
mondta el napirend
elõtti felszólalását. A
rákoskerti képviselõ
bejelentette, hogy a
Kossuth Lajos Általános Iskola kerítését –
amelyet hosszú évekig
nem volt képes az elõzõ önkormányzati vezetés megcsinálni – április végére megépítik.
Ezt követõen Fenke
Ferenc (MIÉP) kért
szót, aki elõször köszönetet mondott Rákosmente népének a március 9-i népszavazáson
a nagyarányú részvételért, és a referendum
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eredményéért. Fenke
Ferenc a szocialista
párti és a szabad demokrata képviselõknek
címezve nehezményezte: „Most ki tetszenek
jelenteni, hogy büntiben vagyunk, nem
méltóztatnak a vizitdíj
kapcsán a kiesõ összeget visszapótolni, a
gyermekorvosi praxisokat fenyegették meg
azzal, hogy elveszik a
kompenzációjukat.”
Riz Levente reagálásában elmondta: a kerület nagyon határozott
véleményt mondott a
népszavazáson, a statisztikai adatok szerint
nálunk volt a legmagasabb az igenek aránya a
vizitdíj és a kórházi napidíj tekintetében.
A testület ezután hatósági ügyeket tárgyalt
zárt ülésen, majd a kerületi rendõrkapitány
beszámolója követke-
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Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – minden hónap utolsó csütörtöke
17-19 óráig az MSZP Kaszáló u. 45. szám alatti irodájában. Parlamenti látogatásra jelentkezés a 06-20-6630019-es telefonszámon.

Polgármester
Riz Levente – Fidesz – március 31. – bejelentkezés: 2533306, 253-3398.
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zett. Riz Levente elismerõen szólt a kerületi
rendõrség tevékenységérõl, és kérte, fogadják
el Szigeti János rendõrkapitány beszámolóját.
A rendõrkapitány megköszönte az önkormányzat erkölcsi és
anyagi támogatását,
amit a kapitányságnak
biztosított 2007-ben. Az
így kapott 30 millió forint feltétlenül szükséges ahhoz, hogy eredményesen dolgozzanak. A rendõrkapitány
beszámolóját a testület
elfogadta.
A testület ezután a
kerületi tûzoltóság beszámolójára tért rá. A
polgármester méltatta
tûzoltóság áldozatos
munkáját, Csizmadia
Zoltán regionális tûzoltóparancsnok beszámolóját ugyancsak egyhangú szavazással fogadott el a testület.

A testület ezután módosította a szociális ellátásokról szóló, illetve
az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletét, majd egyhangú
szavazással úgy döntött, hogy kerületünket
Bényi Zsolt (Fidesz)
képviselje a Közép-Magyarországi Regionális
Egészségügyi Tanács
Fõvárosi Egészségügyi
Kerekasztalában.
A határozati javaslatok megtárgyalása során egyhangú szavazással döntöttek, hogy
együttmûködési megállapodást köt Rákosmente Önkormányzata
az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettel,
amelynek képviselõje a
jövõben az ügyfélszolgálati irodán nyújt tanácsadást. Ezt követõen Dombóvári Csaba
alpolgármester elõterjesztésére megszavaz-
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Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: április 7. Elõzetes bejelentkezés: 257-5054.
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ták, hogy Mecseki Hargita szobrászmûvész
Múzsák címû díszkútját a Fuchs-kastély kertjében helyezzék el.
Elfogadta a testület a
Rózsaszál utca–Tiszaörs utca keresztezõdésében lévõ ingatlan szabályozási keretterv módosításához készített
hatástanulmányt,
amely a rákoskerti
templom elhelyezéséhez szükséges. Vita
bontakozott ki a Rákosmente Kft. felügyelõbizottsági tagjainak javadalmazásának elvrendszerérõl, hogy a
tiszteletdíjat fix összegben, a minimálbér meghatározott százalékához, avagy az ügyvezetõ igazgató mindenkori
fizetésének meghatározott arányához igazítva
állapítsák-e meg.
A Horváth Tamás alpolgármester által jegyzett határozati javaslathoz több módosító indítvány is érkezett.
Fachet Gergõ (Itthon
Rákosmentén Egyesület) és Kiss Lajos (MSZP)
képviselõ egyaránt fix
összegben
határozta
volna meg a tiszteletdíjat. Utóbbi 2008. április
1-tõl 2009. május végéig
a FEB elnöknek 60, míg
a bizottság tagjának 50
ezer forint tiszteletdíjat
javasolt.
A testület végül az
eredeti javaslatot fo-
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április 7. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában
lehet.

Tanácsnokok
Alpolgármesterek
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz – március 31. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Fohsz
Tivadar – Fidesz – április 14. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás – Fidesz

Dunai Mónika – Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok – minden hónap 2. csütörtökén 18–19
óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Lázár
Attila – Fidesz közbiztonsági és sporttanácsnok – a
hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz-iroda, Péceli út 106. *
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A kulturált ebtartásért
Az önkormányzat kutyaürülék-gyûjtõ edényeket helyezett el kerületszerte

Tavaszi ingyenes
gallydarálás
kerületszerte

A tavalyi rákoskerti akció
után az önkormányzat
megbízásából a Rákosmente Kft. idén minden
kerületrészben ingyenesen elvégzi a kerti munkák során keletkezõ nyesedék aprítását és elszállítását. A körzetenként
megadott idõpontokban
darálógép járja végig az
utcákat, az önkormányzat
kérése csupán annyi,
hogy a lakók készítsék ki a
zöldhulladékot ingatlanuk
elé. Észrevételeiket addig
is várjuk a kornyezet@
rakosmente.hu e-mailcímre.

Ismét
ingyenlombzsákakció

Folytatás az 1. oldalról >

Lázár Attila képviselõ
javaslatát követõen Rózsahegyi Péter, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke dolgozta ki
a gyûjtés programját és
helyszíneit.
Rákosmente önkormányzata kísérleti jel-

leggel 17 helyen – zömmel a rákoskeresztúri
panelövezetben – létesített ilyen gyûjtõpontokat, amelyeket március
25-én, keddtõl lehet
igénybe venni.
Az edényeket a legkedvezõbb ajánlatot adó
Ko-Sár Kft. szerelte fel és

üzemelteti majd, a kutyagumit Gyálra, a veszélyes hulladékokat
megsemmisítõ telepre
szállítják. A jellegzetes
kék színû, rongálásbiztos fémdobozok használatát nagyban könnyíti,
hogy a gazdiknak zacskóról sem kell gondos-

kodniuk, az edények oldalán megtalálják a
szükséges kiegészítõt.
Rózsahegyi Péter lapunknak elmondta: várják az ebtartók és persze
minden érintett kerületi
lakos véleményét a kutyapiszok-programmal
kapcsolatban.

• Mónus Illés park Újlak u. 112. szám felõli része
• Széchenyi és Füstifecske utca sarka
• Aranylúd u. - Vadkacsa u. sarkával szemben lévõ • Újlak utca 2. szám és Bakancsos utca közötti terület
zöldterület széle
• Pesti út 86. szám melletti zöldsáv (hrsz: 128468/2)
• Borsó utca és Széchenyi utca sarkán lévõ park
• Pesti út 27-29. szám (garzonházak) melletti terület
• Pesti út 158. és 160. szám közötti terület
• Újlak u. 17-21. és Pesti út 37. szám közötti zöldterület
• Gyökér u.- Akácvirág köz keresztezõdése melletti terület
• Gyökér u. 18. szám, teniszpálya széle
• Pesti út 130. szám mögötti labdázónál, zöldterület széle
• Erzsébet körút - Rákoskert sugárút sarok, elektromos
• Ferihegyi úti park a 125393/25 hrsz-ú ingatlannal szekrény és zöldterület közé esõ rész
szemközti terület
• Tanár utcai játszótér
• Ferihegyi út 96-104. szám és a Bujákhida u. közötti terület • Szabad Május tér

Ahol a gyûjtõládákat megtalálhatják:

Ingyenes konténer a tisztaságért
Környezetünk tisztaságáért felelõsséget érezve önkormányzatunk kéthavi rendszerességgel ingyenes
hulladékgyûjtõ akciót szervez
Rákosmentén. Elsõ alkalommal
2008. április 7-tõl 11-ig öt helyszínen adhatják le a feleslegessé vált
háztartási lomot, illetve építési törmeléket (sittet):
· április 7-én Rákoskerten (Zrínyi
utca 224/A, a gyógyszertár mellett),

· április 8-án Rákoscsabán (Piactér),
· április 9-én Rákosligeten (Fackh
Károly tér),
· április 10-én Rákoskeresztúron
(Újlak utca 17-11. között),
· április 11-én Rákoshegyen (Szabad Május tér).
A gyûjtés naponta délelõtt 10 órától délután 18 óráig tart.
Felhívjuk szíves figyelmüket,

hogy veszélyes hulladék és zöldhulladék leadása most nem lehetséges!
Önkormányzatunknak tavaly 7 millió forintba került az illegális szemét elszállítása, amelyet parkosításra, virágosításra, a zöldfelületek
állapotfenntartására lehetett volna
fordítani. Közös a felelõsségünk,
vigyázzunk együtt Rákosmente
tisztaságára!

Õsszel ismét lesz ingyenes lombzsákosztás. A lakók lombzsákokat kaphatnak, amelyekbe a faleveleket összegyûjthetik. A zsákokat az FKF Zrt. díjtalanul
elszállítja.

Közérdekû
telefonszámok

Környezetvédelmi Csoport (Városüzemeltetési
Iroda): 253-3410 Hulladékudvar. 1173. Bp. Gyökér köz 4. T.:259-16-91
FKF emblémás lombzsák
és kommunális hulladékgyûjtõ zsák kapható Közterületrõl ingyenes állattetem-elszállítás: 280-6832
Sittlerakás: Felsõbabád u.
(volt Orgoványi) végén, 0,5
m3-ig ingyenes.

Szemétszüret
a Föld napja
alkalmából

Fohsz Tivadar alpolgármesterrel közösen Rákoskerten a Százszorszép óvodához közel esõ részen
április 18-án, 8.30-tól szemétszedés lesz. (Esõ esetén április 28-án.) A konténerek elszállítását az alpolgármester képviselõi keretébõl fizeti. Zsákokat, kesztyût és szerszámokat a Rákosmente Kft. biztosít.
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Rákoskerten a 100 Folk Celsius
Teltházas koncertet adott a népszerû zenekar

! KILI TAMÁS
aff a bûvös sárkány és barátai
címmel koncertezett a
100 Folk Celsius együttes a Rákoskerti Mûvelõdési Házban március
16-án. Fohsz Tivadar
alpolgármester és Hatvani Zoltán képviselõ
jóvoltából a rákoskerti
gyerekek belépõdíj nélkül nézhették meg a
családok számára rendezett programot.

P

Óriási volt az érdeklõdés a koncert iránt, hiszen a 25 évvel ezelõtti
100 Folk Celsius-dalokon
felnõtt gyerekek ma már
anyukák és apukák, akik
most csemetéikkel jöttek
el megnézni és meghallgatni a legendás együttest. Több mint 200 nézõ
csápolta végig a fergeteges elõadást a Miki Manótól kezdve egészen a
fináléig, amely nem is lehetett más, mint a Paff a
bûvös sárkány.

Az 1976 nyarán alakult
zenekar számára ez a dal
hozta meg az igazi nagy
sikert, és ismertséget. Az
1984-ben megjelenõ lemezbõl több mint 300
ezer darabot adtak el,
amely arany- és platinalemez lett. Szintén aranylemez lett az 1986-ban piacra dobott „A nagy hoho-horgász” címû lemez.
A két sikeres album
megjelenése után – a
country és a bluegrass
stílus elemeit hordozó

muzsikájuk, és a felnõtteknek szóló koncertek
mellett – a zenekar új
irányt vett, és egyre több
gyerekeknek
készült
mûsorral jelentkeztek.
Ekkor váltak az egyik
legtöbbet koncertezõ magyar zenekarrá, évente 3400 koncertet adtak országszerte, de külföldön
is vállaltak fellépéseket.
Munkásságuk elismeréseként
1988-ban
eMeRTon-díjat kaptak,
majd 1991-ben a „Miki
Manó meséi” ismét
arany- és platinalemez
lett.
Az emlékezetes koncert után a Családi Napközi Alapítvány szervezésében kézmûves játszóház várta a gyerekeket, ahol többek között
sárkányt, tojásmelegítõ
kakast és pillangót készíthettek.

II. János Pál
pápa szobrának
avatása

Az önkormányzat a rákoshegyi Szent István téren helyezi el II. János Pál
pápa szobrát, Babusa János alkotását. A szobor
felavatása és megáldása
március 29-én 10 órakor
lesz. 11 órától II. János
Pál tiszteletére szentmise
lesz a rákoshegyi Lisieuxi Szent Teréz plébániatemplomban.

Fórum
a társasházak
felújításáról

Március 26-án 18 órakor a Családi és Társadalmi Rendezvények
Házában (Csabai u. 20)
közös képviselõk/lakásszövetkezeti elnököknek tart tájékoztatót
Fohsz Tivadar alpolgármester az idei társasházak felújítását támogató
pályázatokról. A Fõtáv
iaz ÖKOPlusz programról tart tájékoztatót.

Csetényi Anikó: A középsõ királyfi Szergej Prokofjev:
!
Péter és a farkas
SZAKÁCS ZSUZSA

z a mese úgy kezdõdik, mint a legtöbb mese a világon,
amit valaha írtak, de
egész másképp folytatódik... – írta Csetényi
Anikó, amikor elkészítette A középsõ királyfi
címû,
hangjátéknak
szánt
mesejátékot.

E

Március 8-án, a Dózsa
Mûvelõdési Házban
régi tanítványai, a Rigel Színpad társulata
bemutatta az általa íródott színdarabot.
Csányi S. Csaba, a
társulat tagja, élete elsõ rendezésében színpadra állította A középsõ királyfi – szabálytalan mesejátékot.

Természetesen ehhez
szükség volt a társulat
odaadó munkájára is,
de nem kellett gyõzködni senkit, szívesen
csinálták. Ahogy az
elõadás után elmondták, jó volt újból hallani az Anikó néni által
formált
szavakat,
mondatokat, élvezték
a mesejáték felépítésének, létrehozásának
minden percét. Nem
kevésbé, mi nézõk,
akik miatt létrejött ez a
nagyszerû
elõadás.
Kacagtató, humorral
teli színdarabot láthattunk, ami elsõsorban
igazi kikapcsolódást,
kellemes családi szórakozást ígér gyereknek,
felnõttnek egyaránt,
másodsorban üzen a
háromgyerekes családok szüleinek, a középsõ gyerek is...

! BOKOR JUTTA
Bartók Zeneházban március 12-én
a Kicsiknek és Nagyiknak sorozatában Szergej Prokofjev: Péter és a
farkas címû mûvét
mutatták be. A hangszerkavalkád végigvonultatja az állatokat, kiválasztván az egyes
szereplõket bemutató
hangszereket. Péter, aki

A

beszéli az állatok nyelvét, hû társaival, a cicával, a madárkával, s a
kacsával kóborol. A kacsa és a madárka egymásnak felelgetnek, õk
az idillikus szereplõk.
A gonoszt a farkas személyesíti meg. Õ a kürt
hangját kapta, a macska klarinét, a madárka
fuvola, a vadászok ütõhangszeren szólalnak
meg.

