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� MUNKATÁRSUNKTÓL

K ihelyezett okmány-
irodát és ügyfél-

szolgálati irodákat nyit
júniusban az önkor-
mányzat. Június elsõ fe-
lében elsõként Rákosker-
ten, a Kucorgó téren nyí-
lik meg az új okmányiro-
da. Utána Rákoshegy és
Rákosliget ügyfélszolgá-
lati irodát kap.

Folytatás a 4. oldalon>

Okmányiroda nyílik a Kucorgónál

Kezdõdik a fürdõberuházás
Az élményfürdõ mellett mûjégpálya is létesül az Újlak utcában

� TORKOS MATILD

A képviselõ-testület
többségi szava-

zással támogatta azo-
kat a határozati javas-
latokat, amelyek alap-
ján elindulhat az Újlak
utcai élményfürdõ-be-
ruházás. Jóváhagyták a
szerzõdéstervezeteket,
felhatalmazták a pol-
gármestert, hogy azo-
kat írja alá. 

Az Újlak utcai uszo-
dát felújítják és a jövõ-
ben a Rákosmente-Für-
dõ Kft. fogja üzemeltet-
ni úgy, hogy a létesít-
mény a kerület tulajdo-
nában marad. A mellet-
te lévõ területen pedig
felépül az új élményfür-

dõ, amelyet várhatóan
2009 nyarán adnak át.
Az önkormányzat meg-
vásárolja azokat a pavi-
lon-ingatlanokat, ame-

lyek a beruházás terüle-
tén vannak és akadá-
lyozzák az építkezést. A
beruházó ellentételezés-
ként felújítja a Ferihegyi

úti tanuszodát is, továb-
bá jégpályát épít, amely
a kerület tulajdonába
kerül. 

Tudósítás 2–3. oldalon

Az új okmányiroda épülete a Kucorgónál

Szeptemberre felújítják az épületet, mellette jégpálya is épül

Felgyorsul 
a játszótérépítés

Rákosmentén
A kerületi városveze-
tés úgy döntött, 2008-
tól felgyorsítja az úgy-
nevezett „EU-kon-
form” játszóterek épí-
tését, felújítását.

� MUNKATÁRSUNKTÓL

Rákosmente Önkor-
mányzata a 2008-as
költségvetésben öt-
venmillió forintot kü-
lönített el új játszóterek
építésére, és a meglé-
võk felújítására, kor-
szerûsítésére. Mindezt
kiegészítik a választó-
kerületi céltartalék és a
magántõke segítségé-
vel finanszírozott beru-
házások.

A napokban kezdik
meg a rákoshegyi Heli-
kopter lakóparkban a
játszótér és a sportpá-
lya kivitelezését az Új-
majori út és a Risztics
János utca sarkán. A la-
kóparkban nagyon sok
kisgyermekes család él,
az itt lakók régi vágya
teljesül ezzel. 

„Történelmi pilla-
natnak” is nevezhet-
jük az építkezést, hi-
szen ez a lakópark el-
sõ közcélú beruházá-
sa. Eddig itt szinte
csak lakások épültek,
üzletek is alig.

Folytatás a 6. oldalon>

Libikóka
Dobó Katával

M ájus 11-én a 9.
évad 4. bemuta-

tóját láthatta a Gózon
Gyula Kamaraszínház
közönsége. Gibson Libi-
kóka címû darabját Ve-
rebes István rendezte, a
fõszerepet Szervét Tibor
és Dobó Kata játssza. A
színésznõvel az elõ-
adást követõen beszél-
gettünk.

Interjú a 12. oldalon
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A képviselõ-testület tagjai
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csü-
törtökén 17-18 óráig a Rezgõ utcai óvoda, a hónap
2. péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Mûvelõdési
Házban.
Hatvani Zoltán – Fidesz, 11. evk., VGB-elnök –
a hónap 1. keddjén 8.30-9.30-ig a Rákoskerti
Mûvelõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-
ig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon

történõ bejelentkezés alapján a bejelentõ laká-
sán (mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-
30-944-0203.
Dr. Hoffmann Attila – MSZP, PB-elnök – a hónap
4. csütörtökén 17-19 óráig a Kaszáló u. 45. sz.
alatt.
Horváth Tamás – Fidesz, 15. evk. – a hónap 1.
keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános Iskolá-
ban.

Dr. Hrutka Zsolt – MSZP, JKB-elnök – hónap 1.
hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Kiss Lajos – MSZP, 6. evk., KÖB-elnök – minden hó
4. hétfõjén 17-19-ig az MSZP-irodában, a Kaszáló u.
45. sz. alatt.
Koszorúsné Tóth Katalin – független, 1. evk. – hó-
nap 1. hétfõjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
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Okmányiroda nyílik a Kucorgónál
Folytatás az 1. oldalról >

A kerület egyik
nagyforgalmú, frek-
ventált keresztezõdésé-
ben, a Pesti út mentén
található pavilonsoron
került kialakításra a ki-
helyezett Okmányiro-
da, felújított, korszerû-
sített épületben. A na-
pokban történnek meg
a nyitáshoz szükséges
utolsó munkálatok, bú-
torozás, informatikai
háttér kiépítése, biz-
tonsági rendszer fel-
szerelése. 

A kihelyezett Ok-
mányirodában szemé-
lyi okmányok, mint a
személyi igazolvány,
útlevél, vezetõi enge-
dély és a mozgáskorlá-
tozottak parkolási iga-

zolvány intézésére nyí-
lik lehetõség. Fenti ok-
mánytípusok ügyinté-
zése során ideiglenes
és új okmányok gyártá-
sa, a nemzetközi veze-
tõi engedélyek gyártá-
sa, valamint a személyi
igazolvány cseréhez
kapcsolódó lakcímvál-
tozással nem járó lak-
címigazolványok kiál-
lítása történhet, kivéve
a pótlások eseteit (lo-
pás, vesztés), melyeket
továbbra is kizárólag a
központi Okmányiro-
dában, a Pesti út 163.
szám alatt lehet intéz-
ni. Az irodán az egyéb
hivatali ügyintézések-
kel kapcsolatos szak-
szerû tájékoztatás kéré-
sére, nyomtatványok

kiadására és átvételére
is mód lesz.

Rákosligeten a
Csekovszky Mûvelõ-
dési Házban, valamint
Rákoshegyen a Közös-
ségi Házban június kö-
zepétõl az Önkor-
mányzat további kihe-
lyezett ügyfélszolgálati
irodákat nyit. Ezen iro-
dákban elsõsorban a
hivatalos iratok, bead-
ványok benyújtására,
bejelentések megtételé-
re nyílik lehetõség, il-
letve az ott lakók segít-
séget, tanácsot is kér-
hetnek az ügyintézõk-
tõl hivatali ügyekben. 

- Választási ígéretünk
volt az ügyfélbarát ön-
kormányzat megterem-
tése, a kihelyezett ügy-

félszolgálati irodák, ok-
mányiroda létrehozása,
ezt az ígéretet váltjuk
most valóra.– mondta
el lapunknak Riz Le-
vente polgármester.

- Bízom benne, hogy
a kerületközponttól leg-
távolabb élõ rákosker-
tiek és rákoscsabaiak
számára könnyebbsé-
get jelent majd hivatali
ügyeik intézésében az
új okmányiroda. Azt is
reméljük, hogy az új vá-
rosrészi ügyfélszolgála-
ti irodák révén gyorsab-
ban, egyszerûbben le-
het bennünket elérni,
így segíteni is hama-
rabb tudunk a hivatali
dolgokban. 2007 óta
több intézkedéssel pró-
báltuk erõsíteni az ügy-

félbarátságot: az Ok-
mányirodán elõnyben
részesítjük a kerületi la-
kosokat, a más telepü-
lésrõl, kerületbõl jövõ-
ket csak csütörtökön
délelõtt, elõjegyzésre
szolgálunk ki. Mûkö-
dik a házipénztár,
amely a csekkekkel va-
ló postai kitérõt teszi
szükségtelenné. Bein-
dult a vezetékes és mo-
biltelefonról ingyene-
sen hívható zöldszám,
a 06-80-217-217, amely
megkönnyítheti a kap-
csolattartást a Polgár-
mesteri Hivatallal. Tö-
rekszünk arra, hogy
érezze mindenki, aki itt
él, a hivatal értük van.
–  hangsúlyozta a pol-
gármester 

� MUNKATÁRSUNKTÓL

H orvátországi test-
vérvárosunk, az

Isztriai-félszigeten talál-
ható Lovran minden év-
ben ünnepséggel emlé-
kezik meg védõszentjé-
rõl, Sárkányölõ Szent
Györgyrõl.

Kerületünkbõl idén
Horváth Tamás alpolgár-
mester és Rózsahegyi Pé-
ter képviselõ vett részt
az eseményen. A dele-
gációk a testvérvárosi
kapcsolatok további
erõsítésérõl egyeztet-
tek. Ennek jegyében Rá-
kosmente idén is ifjúsá-

gi focikupán látja ven-
dégül a lovrani gyer-
mekcsapatokat és szü-
leiket, õsszel pedig a

hagyományos lovrani
Gesztenyefesztiválra
érkeznek majd XVII.
kerületi vendégek.

Rákosmenti delegáció Lovranban A Rákoscsabai Gyermek Alapítvány 
megköszöni

mindazok támogatását, akik 2006-ban személyi
jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány javára ajánlot-
ták fel. A számlára érkezett összeg: 157 931 Ft volt.
60 000 Ft-tal a hátrányos helyzetû tanulókat, 60 000
Ft-tal a tehetséges tanulókat, 37 931 Ft-tal kulturális
és sportprogramokat támogatjuk. 

Polohányi Mihályné, a kuratórium elnöke

A Magyar Vöröskereszt
XVII. kerületi Szervezete 
május 29-én 9-12 óráig 

Egészségnapot 
tart 

a Pesti út 167. szám alatt. 
Ingyenes szûrõvizsgálatok: vérnyomás-, vércuko-

rszintmérés, koleszterinszûrés. 
Étrend-kiegészítõk bemutatása, 

infrarot masszírozás.

Horváth Tamás alpolgármester köszöntõ szavait Ágoston
Gergely, a fiumei Baross Magyar Kultúrkör alelnöke tolmá-
csolja a búcsúvacsora résztvevõinek
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Lázár Attila – Fidesz – hónap 1. hétfõje 17–18 óra,
Fidesz-iroda, Péceli út 106.
Dr. Morauszky András – MSZP, 2. evk. – a hónap 1.
keddjén 17-18 óráig az Újlak utcai iskolában.
Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – Minden hónap negyedik
hétfõjén 17-18 óráig a Családi és Társadalmi Rendez-
vények Házában, Csabai út 20. Lehetséges más idõ-
pontokban is elõzetes bejelentkezés alapján. Tel: 06-
20-225-5396.

Oláh László – SZDSZ – egyeztetés után, tel: 06-
20-392-2293, helyszín: Polgármesteri Hivatal.
Papp Péter Pálné – MSZDP, EUB-elnök – a hónap 3.
szerdáján 18-19-ig a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Piláth Károly – Fidesz, 16. evk., OKB-elnök – a
hónap elsõ keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános
Iskolában.
Rózsahegyi Péter – Fidesz, KVB-elnök – minden
hónap 2. hétfõjén 17-18 óráig a Polgármesteri Hiva-

tal 308-as szobájában környezetvédelmi fogadóórát
tart.
Ruthner György – MSZP, 4. evk., KVB-elnök – a hó-
nap 1. hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45-ben.
Soltiné Kis Katalin – SZDSZ, 3. evk. – a hónap utolsó
péntekjén 16-18 óráig az SZDSZ-irodában, Újlak u. 11-15.
Virág Mihály – Fidesz, 13. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.
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� MUNKATÁRSUNKTÓL

A testület legutóbbi
ülésén Teixler Gi-

zella, a Magyar Vörös-
kereszt Budapesti Szer-
vezet 5. régiója szociális
intézményének vezetõ-
je és Romet András szo-
ciális munkás figyelem-
re méltó beszámolót ké-
szített a kerületi hajlék-
talanok helyzetérõl.

A kerület szétszórtsá-
ga miatt nehéz felkutat-
ni a hajléktalanokat,
ugyanakkor jelentõs ré-
szüket napközben a ke-
rület központjában le-
het elérni.

Általában halmozot-
tan problémás embe-
rekrõl van szó. A
stressz, a kilátástalan-
ság mellett gyakran
pszichiátriai betegség-
gel is terheltek. 

Tavaly 71 hajléktalant
kutattak fel kerületünk-
ben, közülük 65 sze-
mély gondozását látták
el. 35 esetben gondos-
kodtak a hajléktalanok
iratainak pótlásáról.
Igyekeznek felkutatni
gondozottjaik számára
a személyüknek és is-
kolai végzettségüknek

legmegfelelõbb állásle-
hetõségeket. Tavaly 13
gondozottnak találtak
munkát, öten hosszabb
ideig dolgoztak, ketten
pedig jelenleg is dol-
goznak. Tizenhatan
költöztek be hajlékta-
lanszállóra, egy embert
pedig egy tanyán sike-
rült elhelyezni.

Hajléktalanhelyzet
A Vöröskereszt segít az újrakezdésben

� KOVÁCS GYÖRGY

A RÁCUK április
29-én tartotta éves

közgyûlését. Vargáné
Herczeg Mária elnök
hangsúlyozta, a kerü-
letben a diabétesz 
5-6000 fõt érint. A fel-
adatok elvégzésében
nagy segítséget nyújt a
cukorbeteg ügyelet,
ahol a betérõk vércu-

kor-, vérnyomás-ellen-
õrzését végezhetik el,
ezeken a méréseken
eddig ötszázhuszan
vettek részt.

A meghívott vendég-
ként felszólaló Hatvani
Zoltán önkormányzati
képviselõ méltatta az
egyesület munkáját és
fontosságát, amelyet a
kerületiek egészsége ér-
dekében kifejt. 

Fontos feladatot lát el
a cukorbeteg ügyelet

JÚNIUS 7-ÉN 15 ÓRÁTÓL

Átadásra kerülõ kitüntetések:

„BUDAPEST FÕVÁROS 
XVII. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA” CÍM

Kitüntetettek:
Szinte Gábor festõmûvész

Laborcz Ferenc Munkácsy-díjas szobrászmûvész
(posztumusz)

„RÁKOSMENTE KÖZBIZTONSÁGÁÉRT” 
EMLÉKÉREM

Kitüntetettek:
Marton Rudolf, a Delta 

XVII. Polgárõr Egyesület elnöke 
és Miskó Tamás tûzoltó fõtörzsõrmester

a „XVII. KERÜLET SPORTJÁÉRT
VÉGZETT KIMAGASLÓ 
TEVÉKENYSÉGÉRT” 

díj

Kitüntetett:
Juhász Mihály 2 danos mester, 

a JUDO Szabadidõ Küzdõsport XVII. 
Sportegyesület elnöke

A díjakat átadja: Riz Levente polgármester
Helyszín: Dózsa Mûvelõdési Ház

Elhunyt Gál Ferenc a
Kaszap István szerzetes
testvéri szeretetét to-
vább éltetõ XVII. kerüle-
ti Kaszap István Alapít-
vány kuratóriumi elnö-
ke. Vezetése alatt példá-
ul 2007-ben Mikuláskor
350 rászoruló gyermek
számára rendeztek szín-
házi elõadást és adtak át
részükre mikuláscso-
magot, Karácsonyi Sze-
retetvendégséget szer-
veztek a mozgássérült

és cukorbeteg klubok-
nak, 150 fõ részére lelki
napot tartottak a Pál
Apostol Általános Iskola

és Gimnáziumban, év-
közben 150-200 kerületi
családot támogatnak
rendszeresen anyagilag
és a kerületi iskolák,
egyházak, valamint a
cserkészcsapatok ren-
dezésében 350 gyerek
nyári üdülését tették le-
hetõvé.
Tisztelõi, ismerõsei, ba-
rátai május 16-án vettek
végsõ búcsút Gál Fe-
renctõl a Rákoskereszt-
úri temetõben.

Búcsú Gál Ferenctõl

Napközben a kerület központjában idõznek a hajléktalanok




