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� SZAKÁCS ZSUZSA

Ö t évvel ezelõtt
Szent Iván éjszaká-

ján könnyû kulturális
kalandnak indult a Mú-
zeumok Éjszakája ren-
dezvény. Mára óriási
kulturális ünneppé vált.
Számos kiállítóhelyen
koncertekkel is várták a
látogatókat. Idén Rá-
kosmente három hely-
színnel csatlakozott a
rendezvényhez. 

Bõvebben a 20. oldalon

Rákosmenti múzeumok éjszakája
Három helyszínnel csatlakoztunk a rendezvényhez

Okmányiroda a Kucorgónál is
Ügyfélszolgálat is várja a lakosokat Rákoskerten

� KILI TAMÁS

K ihelyezett Ügyfél-
szolgálati és Ok-

mányiroda nyílt Rákos-

kerten a Kucorgó téri
pavilonsoron június 17-
én. A nemzeti színû sza-
lagot Riz Levente polgár-
mester vágta el, az ün-

nepi eseményen megje-
lent Dombóvári Csaba és
Fohsz Tivadar alpolgár-
mesterek, Rúzsa Ágnes
jegyzõ, valamint Csepeti-

né Gébele Judit, az önkor-
mányzat ügyfélszolgá-
lata és Baráthné Ilyés Pi-
roska, a központi Ok-
mányiroda vezetõje.

Június 25-tõl Rákos-
hegyen és Rákosligeten
is megnyílt a kihelyezett
ügyfélszolgálati iroda.

Folytatás a 3. oldalon >

� MUNKATÁRSUNKTÓL

N ovember 16-án
Rákosmente Ön-

kormányzata uniós pá-
lyázatot nyújtott be az
Új Magyarország fej-
lesztési terv Közép-Ma-
gyarországi Operatív
Program támogatási
rendszeréhez a Móra
Ferenc Általános Iskola
és Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani
Intézmény, valamint az
Újlak utca 106. alatti

több szociális intéz-
ményt (Családsegítõ
Központ, Virágoskert
Értelmi Sérültek Nap-
közi és Átmeneti Ottho-
na, Segítõ Közösség Tá-
mogató Szolgálat) ma-
gába foglaló épület aka-
dálymentesítésére. 

A központi elbíráló
szerv a pályázatokat
júniusban a maximális
10-10 millió Ft összegû
támogatásra érdemes-
nek ítélte.

Folytatás a 8. oldalon >

Újabb uniós 
pályázatokat nyertünk
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Fejér Gyula – Fidesz, mûszaki tanácsnok – bejelent-
kezni a 253-33-16-os telefonszámon lehet.

A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden hó 1.
szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ óvodában.
Dr. Benkõ Péter – MSZDP – megbeszélés szerint a
Polgármesteri Hivatalban (06-20-9509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap utol-

só csütörtök 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
Csorba Béla – KDNP–MIÉP, VFB-elnök – elõzetes
telefonos egyeztetés után (253-3328) a KDNP Péceli
út 220. szám alatti székházában.
Derczbach Istvánné – MSZP – minden hónap 1.
keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz, 17. evk. – minden
hónap 1. csütörtökén 18-19 óráig a Csekovszky Ár-
pád Mûvelõdési Házban.

Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2. csü-
törtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület – egyez-
tetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó csü-
törtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP–MIÉP, 12. evk., SZLB-el-
nök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a
Rákoscsabai Közösségi Házban.
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um döntött, a közbe-
szerzést pedig gyorsított
nyílt eljárással folytatták
le, a szerzõdés csak ezév
december 31-ig szól. A
testületi ülésen az alpol-
gármester bejelentette: a
Pensio 17 Kft. nyerte a
közbeszerzési tendert.
A cég már korábban is
szolgáltatott a kerület-
ben. Még egy ideig vi-
tatkoztak a képviselõk
az iskolákban eddig fel-
tálalt ételek minõségé-
rõl, majd az MSZP beje-
lentette: nem vesznek
részt a szavazásban. A
képviselõ-testület ezt
követõen 16 igen, 0 nem
és 1 tartózkodás mellett
úgy döntött, hogy az
önkormányzat fenntar-
tásában lévõ iskolák,
gimnáziumok, nyári
napközis tábor, óvodák
és szociális intézmények
2008. évi közétkeztetési
közbeszerzési pályáza-
tában a nyersanyagnor-
ma bruttó értékének
meghatározásáról.

A testület jóváhagyta
a lengyelországi Krosno
járással megkötendõ
testvérvárosi együttmû-
ködési megállapodás
tervezetét, és felhatal-
mazta a polgármestert,
hogy kösse meg a test-
vérvárosi megállapo-
dást. Majd módosította
az önkormányzat va-
gyonáról való rendelke-
zési jog gyakorlásának
szabályairól szóló, több-
ször módosított rende-
letet 24 igen szavazattal,
2 tartózkodás mellett. 

A testület ezután úgy
döntött, hogy Rákoske-
resztúr városközpont
megújítására vonatko-

zóan a „Funkcióbõvítõ
rehabilitáció: Budapesti
integrált városfejlesztési
program - Budapesti
kerületi központok fej-
lesztése” címû európai
uniós pályázaton a kö-
vetkezõ tevékenysége-
ket szerepelteti: fõtér ki-
alakítása, mélygarázs
építése, a Fuchs-kastély
kertjének köztérré alakí-
tása, a Szent Kereszt-
templom elõtti köztér
kertépítészeti felújítása,
közösségi térré történõ
átalakítása, a polgár-
mesteri hivatal energe-
tikai korszerûsítése és
akadálymentesítés, sé-
tány kialakítása a Pesti
út északi oldalán, új
szolgáltatóház tervei-
nek elkészítése (Pesti út
170.). Riz Levente pol-
gármester elõterjeszté-
sében a képviselõk elfo-
gadták a kerület város-
fejlesztési koncepcióját,
az IVS-t. (Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégia
2008–2013).

A testület elõzetes kö-
telezettséget vállalt ar-
ra, hogy a 2,052 milliárd
forint összértékû pályá-
zathoz 743,2 millió ön-
részt biztosít az önkor-
mányzat 2009. évi költ-

ségvetésében. A javasla-
tot 24 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett fo-
gadta el a testület. 

Végezetül a testület
Riz Levente polgármes-
ter javaslatára úgy dön-
tött, az elõzõ ciklusban
készült összes, bitu-
menpermetes technoló-
giával kezelt utat fel-
újítják, mivel azok mára
tönkrementek. A testü-
leti ülésen Kiss Lajos
(MSZP) korábbi alpol-
gármester elismerte fe-
lelõsségét a hibás tech-
nológia kapcsán.  Az
elõzõ ciklusban 200
millióból készült utakra
most 113 milliót kell
költeni, hogy rendbe
hozzák õket. A hûség
kedvéért a következõ
utcák bitumennel per-
metezett burkolatának
felújításáról döntöttek a
képviselõk: 523. utca,
520. utca, 519. utca, 533.
utca, 527. utca, 529. ut-
ca, 518. utca, Pallós ut-
ca, Kertalja utca, Kürtös
utca, Jó utca, Szabadha-
tár utca, Vági utca, Por-
zó utca, Buziási utca,
Bánréve utca, Enying
utca, Bojt utca, Adorján
utca, Derengõ utca,
Vendég utca, Drégely-
palánk utca, Egerbocs
utca, Nyárád utca, Jász-
telek utca, Eresz utca,
Érdem utca, Ezüst utca,
Magyarhida utca, Ta-
rack utca, 522. utca,
Kalmárvölgy utca, Kal-
már utca, Keszeg utca,
Derült utca, Göndör ut-
ca, Teréz utca, Száraz-
hegy utca. Az elõter-
jesztést 21 igen szava-
zattal, 2 tartózkodás
mellett szavazták meg.

Folytatás az 1. oldalról >

A kerület elsõ ilyen jel-
legû intézménye nem
csak a rákoskertiek, ha-
nem a rákoscsabaiak
életét is megkönnyíti,
hiszen hivatalos dolga-
ik elintézéséért már
nem kell Rákoskereszt-
úr központjába beutaz-
niuk. Az iroda megnyi-
tásáról márciusában
döntött a képviselõ-tes-
tület, majd a Rákos-
mente Kft. kivitelezésé-
ben felújították az épü-
letet. A 7 millió forintos
beruházás keretében el-
készült a teljes épület-
gépészeti rekonstruk-
ció, a tetõszigetelés, új
padlóburkolatot raktak
le, kiépítették a speciá-
lis számítógépek infor-
matikai hátterét és a ri-
asztórendszert.

Az épület átadásán
Riz Levente elmondta:
már a 2006-os választá-
si programjukban is
megfogalmazták, hogy
Rákosmentén a hatéko-
nyabb ügyintézés érde-
kében a kerületrészek-
ben is legyenek kihelye-
zett közigazgatási szol-
gáltatások. Hangsú-
lyozta, hogy rövid idõn
belül igyekeznek meg-

oldani a parkolási gon-
dokat, és szeretnének
egy kerékpártárolót is
kialakítani az épület
mellett. Rövidesen ügy-
félszolgálati iroda nyí-
lik a Rákoshegyi Közös-
ségi Házban és Rákosli-
geten a Csekovszky Ár-
pád Mûvelõdési Ház-
ban.

A Kucorgó téri intéz-
ményben 2-2 közalkal-
mazott dolgozik. Az
ügyfélszolgálatnál tör-
ténik az épülethatósági,
mûszaki, szociális ké-
relmek átvétele, az ügy-
intézéseknél felmerülõ
illeték- és pénzbefizeté-
seket a helyben mûkö-
dõ pénztár intézi. Az
okmányirodában lehe-
tõség van személyi iga-
zolvány, hazai és nem-
zetközi vezetõi enge-
dély, útlevél, valamint
parkolási igazolványok
igénylésére, cseréjére.
Ezen okmányok pótlá-
sa, valamint a lakcím-
változás bejelentés, a
népesség-nyilvántartási
és anyakönyvi ügyek és
az egyéni vállalkozói
igazolvány ügyintézé-
sére továbbra is csak a
Pesti út 163. alatti ok-
mányirodában van le-
hetõség.

Okmányiroda nyilt
a Kucorgó téren

Ügyfélfogadási rend:
Hétfõn, mindkét irodában: 8.00-18.00
Kedden és szerdán mindkét irodában: 8.00-16.00
Csütörtökön az Ügyfélszolgálati irodában: 8.00-16.00,
az Okmányirodában: 8.00-12.30
Pénteken, mindkét irodában: 8.00-12.00
Ebédidõ minden nap, mindkét irodában: 12.30-13.00Kecskeméti József
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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. kedd-
jén 17-18 óráig az MSZP-irodában, a Kaszáló u. 45. alatt.
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 hó-

nap 2. hétfõjén 17-18 óráig a Polgármesteri Hivatal
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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liót, hogy két pályázó
kapott összesen 10-et
(az RTK-ról és a Lakó-
hely SE-rõl van szó,
amelyek ciklustól füg-
getlenül hosszú évek
óta kiemelt támogatást
kapnak - a szerk. meg-
jegyzése), és a maradék
5-öt osztották szét a to-
vábbi 18 pályázó kö-
zött. Az eljárást Kovács
István az „uram-bá-
tyám módszer”-nek ne-
vezte, amellyel 2 egye-
sületet preferált a bi-
zottság.

Ezután Lázár Attila
(Fidesz) jelentette be:
valakinek a feljelenté-
sére tanúként hallgat-
ták ki ama Kossuth téri
tüntetésen való részvé-
tele miatt, amely miatt
korábban a kerületi
szocialista képviselõk
támadást intéztek elle-
ne. Az ügy korábban a
testület elõtt is napiren-
den volt. Lázár Attila
megjegyezte, a feljelen-
téshez csatolt felvételek
megegyeztek a testületi
ülésen bemutatottak-
kal.   

Hatvani Zoltán (Fi-
desz) rákoskerti képvi-
selõ felszólalásában el-
mondta, hogy Rákos-
kert idén 75 éves, a vá-
rosrész Emlékpark léte-
sítésével ünnepli az év-
fordulót, valamint a
Kert nevû településeket
is vendégül látja a
Szent István-napi ün-
nepségén augusztus
16-án, amelyre Hatvani
Zoltán meghívta a kép-
viselõtestület tagjait is.

Koszorúsné Tóth Kata-
lin (független) választó-
kerületének egyik

gondjára, az 525. téren
lévõ balesetveszélyes
buszmegállóra hívta fel
a figyelmet, a megálló-
helyen nem alakítottak
ki buszöblöt, ezáltal a
jármû elfoglalja az
egyik forgalmi sávot.

Riz Levente elmond-
ta, hogy a kerületben a
nyáron több mint 30
buszmegállót kell át-
alakítani a szeptember-
ben bevezetésre kerülõ
új menetrend miatt, a
képviselõ asszony által
jelzett gondot ennek a
programnak a kereté-

ben, vagy a tér idén
esedékes útfelújítása
során próbálják megol-
dani.

A napirend elõtti fel-
szólalások után a testü-
let megemlékezett a kö-
zelmúltban elhunyt
Gmeling Lászlóné köz-
tisztviselõrõl, a képvi-
selõk egyperces néma
felállással adóztak a
polgármesteri hivatal-
ban 23 év szolgálati
idõt letöltõ munkatárs
emléke elõtt.

A testület ezután rá-
tért a napirendi pontok

megtárgyalására, elsõ-
ként Tóth Gábor buda-
pesti rendõrfõkapitány
javaslatára egyhangú
(29 igen) szavazással
támogatta Salgó László
rendõrkapitányi kine-
vezését. 

Több oktatási intéz-
mény vezetõi pályáza-
tát is elbírálták a júniu-
si testületi ülésen. En-
nek keretében az Esz-
terlánc Óvoda élére
Hangai Gábornét, a
Gesztenyés óvoda élére
Hegedûs Bélánét, a Csi-
csergõ Óvoda élére

Nagyné Szabó Etelkát, a
Robogó Óvoda élére
Riegler Zoltánt, a Diadal
Úti Általános Iskola
élére Olejnik Ilonát, az
Újlak utcai Általános
Iskola élére Sarkadi
Nagy Adrient, a Pedagó-
giai Központ élére Tí-
már Tibort választotta
meg intézményvezetõ-
nek.

A testület zárt ajtók
mögött elbírálta az al-
jegyzõi pályázatokat is,
amely ismét nem veze-
tett eredményre, ezért
(24 igen szavazattal) a
képviselõk úgy döntöt-
tek, új pályázatot írnak
ki. 

A testület vita nélkül
módosította a kápta-
lanfüredi és leányfalui
ifjúsági táborok térítési
díjairól szóló, valamint
Rákosmente Önkor-
mányzatának a Szociá-
lis ágazatban végzett
kimagasló tevékenysé-
gért díj alapításáról és
adományozásáról szóló
rendeletét.

Vita bontakozott ki
ugyanakkor a Polgár-
mesteri Hivatal szerve-
zetérõl, munkarendjé-
rõl és ügyfélfogadási
rendjérõl szóló rendelet
módosítására benyúj-
tott elõterjesztésrõl.

Ruthner György
(MSZP) kifogásolta,
hogy miközben sorra
nyitjuk városrészeink-
ben a kihelyezett ügy-
félszolgálati irodákat,
okmányirodát, aköz-
ben a nem kerületi
székhelyû cégek, illetve
a nem kerületben lakó
polgárok nem vehetik
igénybe a szolgáltatá-Bényi Zsolt Hatvani Zoltán Benkõ Péter

Dombóvári Csaba és Horváth Tamás alpolgármesterek

MofS
Highlight
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sokat. A polgármester
elmondta: a kerületi la-
kosok érdekeit tartják
szem elõtt, az intézke-
désük eddigi tapaszta-
latai szerint javult az
ügyfélszolgálat színvo-
nala, csökkent a zsú-
foltság. A rendeletet
végül 25 igen szavazat-
tal módosították.

Dombóvári Csaba
elõterjesztésére a testü-
let egyhangúan úgy
döntött, hogy a Szivár-
vány Magántanodával
kötött közoktatási meg-
állapodás érvényét és
hatályát nem érintve, a
magántanoda által
fenntartott általános is-
kola szolgáltatásait az
önkormányzat a
2008/2009-es tanévtõl
kimenõ rendszerben
kívánja igénybe venni,
a jelenleg tanulói jogvi-
szonnyal és támogatott
férõhellyel rendelkezõ
tanulók mellett új diá-
kok felvételére a támo-
gatott férõhellyel ren-
delkezõk közé nem tart
igényt. Ennek az az
oka, hogy õsztõl a ke-
rület intézményei is ké-
pesek lesznek megol-
dani a sajátos nevelési
igényû gyermekek ellá-
tását.

A Vigyázó Sándor ne-
vének ünnepélyes fel-
vételére készülõ Dózsa
Mûvelõdési Ház rend-

betételének következõ
lépéseként az épület
elõtti rész közvilágítás-
sal való ellátásra foga-
dott el javaslatot -
ugyancsak teljes egyet-
értésben - a testület.

Horváth Tamás alpol-
gármester elõterjeszté-
sére a közvilágítási há-
lózatot az alábbi terüle-
teken építik ki: Ároktõ
utca (Delelõ u. - Inda u.
között), Gázló köz,
Battonya köz, Oroszvár
köz, Bocskai utca
(Apponyi utca - Lõrinci
utca között), Csordakút
utca (Korsó utcától),
Erdõkerülõ utca - Erdõ-
dûlõ utca, illetve a Dó-
zsa Mûvelõdési Házat
a Pesti úttal összekötõ
aszfaltút vonatkozásá-
ban. A célra 7,464 mil-
lió forintot biztosít a
testület.

Ezt követte Riz Le-
vente polgármester elõ-
terjesztése, aki a Dózsa
Mûvelõdési Ház bejá-
rati homlokzatának fel-
újítására, a tetõ javítá-
sára, valamint parkoló
kialakítására tett javas-
latot. A 43 millió forint
értékû munkát egyhan-
gúlag támogatta a tes-
tület, a kivitelezést a
névadó ünnepségig
szeretnék befejezni.

A képviselõk ezt kö-
vetõen döntöttek a 17.
KVSZ rendelet a rákos-

keresztúri  Uszoda utca
- Újlak utca Füstifecske
utca- Sarlósfecske utca
által határolt területet
érintõ Szabályozási
Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosításá-
ról, majd úgy határoz-
tak, hogy a Flamingó-
területet érintõen új
szabályozási tervet dol-
goztatnak ki. 

A testület Dombóvá-
ri Csaba alpolgármes-
ter elõterjesztésére egy-
hangú szavazással
nyújtott 1,414 millió fo-
rintos támogatást a Bo-
kor Jutta által képviselt
Rákoshegyi Bartók Ze-
neház Közalapítvány
számára  a Fehér Ga-
lamb címû zenei CD ki-
adására.

Fenke Ferenc (MIÉP),
Fohsz Tivadar (Fidesz)

és Hatvani Zoltán (Fi-
desz) javaslatára a tes-
tület 21 igen, 2 nem és 4
tartózkodás mellett
úgy döntött, hogy tá-
mogatja azt a kezdemé-
nyezést, hogy Bedey Gá-
bor rákoskerti szobrász-
mûvész Wass Albert írót
ábrázoló mellszobrát
Rákoskerten az Erzsé-
bet körút és a Pesti út
találkozásánál önkor-
mányzati területen fel-
állítsák. 

Hatvani Zoltán el-
mondta, hogy helyi ci-
vilek keresték meg a
javaslattal, hogy a száz
éve született és tíz éve
elhunyt író mellszob-
rát felállíthassák. Az
alkotás elkészült, köz-
téren való elhelyezése
ellen a Budapest Galé-
ria szakértõi bizottsága

nem emelt kifogást.
Az alkotás 1,4 millió
forintból - amelybõl
700 ezer forint volt a
választókerületi céltar-
talékból nyújtott támo-
gatás, 700 ezer forint
pedig a lakossági hoz-
zájárulás - valósult
meg - tette hozzá a
képviselõ.

A testület több dön-
tést hozott a kerületi
csapadékvíz-elvezetõ
program megvalósítá-
sáról. Határozat szüle-
tett arról, hogy újabb
területeken készíttetik
el a vízelvezetési terve-
ket: Ferihegyi út,
Bártfai út, Naplás út,
Lõrinci út problémás
szakaszai, Batthyány u.
környezete. 

Más területeken vi-
szont már a kivitelezési
munkákról döntöttek,
ezek idén megvalósul-
nak: Vanília utca vízel-
vezetése, valamint a
Tálpatak utcai víztáro-
zó megépítése, amely
Rákoscsaba csapadék-
víz-problémáira adhat
megoldást.

A testület végül 23
igen szavazattal elfo-
gadta Riz Levente pol-
gármester beszámoló-
ját a választókerületi
céltartalék polgármes-
teri hatáskörben történt
2008. I. negyedévi fel-
használásáról.

Koszorúsné Tóth Katalin

A vérüket adták. A testületi ülés szünetében a bátrabb képviselõk a XVII. kerületi Fidelitas és a Vöröskereszt felhívására vért adtak a Fuchs-
kastélyban. Képünkön Horváth Tamás alpolgármester, Rózsahegyi Péter képviselõ és Riz Levente polgármester

MofS
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� KILI TAMÁS

A II. világháborúban
elesett hõsi halot-

tak, mártírok, áldozatok
emlékére és a hadifog-
ságba esett rákoskertiek
emlékére, a rákoskerti
vasútállomás falára
emelt emléktáblák elõtt
tisztelgett Rákoskert la-
kossága június 8-án.
Elõször Árvai Ferencné, a
Rákoskert Vasúti Közle-
kedéséért Alapítvány
elnöke köszöntötte a
megjelenteket, majd Sa-
lamon György festõmû-
vész emlékezett a hábo-
rú áldozataira. Az ön-
kormányzat nevében
Fohsz Tivadar alpolgár-
mester és Hatvani Zoltán
önkormányzati képvi-

selõ, a Régi Rákosker-
tiek Baráti Társasága
nevében pedig Simon Jó-
zsef helyezett el koszo-
rút. A vasútállomás új-
jáépítésének emléktáb-
lájánál Mosóczy László, a
MÁV vezérigazgató-he-
lyettese koszorúzott.

A Rákoskert sugárút
- Irsa utca - Pásztortûz
utca keresztezõdésénél
Rákoskert fennállásá-
nak 75. évfordulója al-
kalmából a Rákoskerti
Polgári Kör emlékpar-
kot avatott. A díszkõ-
vel burkolt, emlékpark
közepén, egy kis ma-
gaslaton álló emlékkö-
vet Szelepcsényi Sándor,
a Rákoskerti Polgári
Kör elnöke leplezte le.
Avatóbeszédében el-

mondta, hogy sajnos
hazánkban a történelmi
helyzet nem tette lehe-
tõvé szûkebb pátriánk
fennállásának negyed-,
illetve fél évszázados
jubileumának megün-
neplését. Ezért is külö-
nösen fontos, hogy a

75. évfordulót emléke-
zetessé tegyék. Terveik
valóra váltásában nagy
segítséget jelentett,
hogy a helyi képviselõk
és általuk a képviselõ-
testület magáévá tette
az elképzeléseiket. Az
õ támogatásukkal,

rákoskerti intézmé-
nyekkel, helyi civil
szervezõdésekkel, vál-
lalkozókkal és magán-
személyekkel karöltve
sikerült kiépíteni ezt az
emlékparkot, ahol em-
lékkõ hirdeti vala-
mennyi erre járónak,
hogy létezik még olyan
ügy, amely képes kö-
zösséget formálni a jó
szándékú emberekbõl.

Az ünnepi mûsorban
felléptek a Százszor-
szép óvoda kicsinyei, a
Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola tanulói, Zsu-
zsa Mihály elõadómû-
vész és a Rákosmenti
Zenebarátok Egyesüle-
tének RÁZENE fúvós-
zenekara Dely Csaba ve-
zetésével.

Hetvenöt éves Rákoskert
A városrész emlékparkavatással ünnepelte az évfordulót

Szelepcsényi Sándor leplezte le az emlékkövet

Folytatás az 1. oldalról >

A fejlesztés összköltsé-
ge a Móra Ferenc Álta-
lános Iskola akadály-
mentesítésére 15 423 336
Ft, míg az Újlak utca
106. alatti szociális in-
tézmények esetén 15
480 945 Ft, amelyek tá-
mogatáson felül esõ
összegét az önkor-
mányzat képviselõ-tes-
tületi határozattal külö-
nítette el önrészként a
projekt megvalósításá-
ra. A munkák elõre lát-
hatóan még az idén
megkezdõdhetnek.

Az akadálymentesí-
tés során az intézmé-
nyekben az alábbi át-
alakításokat végzik el: a
Móra Ferenc Általános
Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény
épületében akadály-
mentes mellékhelyisé-
gek készülnek. A jelen-
legi 10 százalékos  rám-

pa helyett szabályos 5
százalékos rámpa épül
új korláttal megköny-
nyítve az épületbe törté-
nõ bejutást. A bejárati
ajtók és több belsõ ajtó
cseréjével, illetve szint-
ben átjárhatóvá tételé-
vel kerekesszékes moz-
gássérültek számára is
akadálymentessé válik
az épület. A belsõ bur-
kolatot vezetõsávokkal
látják el, a tornaterem
megközelítéséhez pedig
lépcsõliftet alakítanak

ki. A belsõ térben
Braille írásos táblákat,
és hallássérültek számá-
ra belsõ tájékozódást se-
gítõ indukciós hurok-
rendszert helyeznek el.
Az udvaron a normál
parkolóhelyek mellett
készül egy szélesített
mozgássérült parkoló
is. 

Az Újlak utcai épület-
ben a fejlesztés során az
épület körül tönkre-
ment burkolat teljes cse-
réje történik meg, ame-

lyet a belsõ szinttel azo-
nos magasságba hozva
az épületbe való bejutás
akadálymentessé válik.
A jelenlegi bejárati ajtó-
kat szélesebbre cserélik,
illetve 2 akadálymentes
mellékhelyiség és 2 aka-
dálymentes zuhanyzó
készül az épületben. A
belsõ térben, ebben az
intézményben is Braille
írásos táblákat és a hal-
lássérültek számára in-
dukciós hurokrendszert
helyeznek el, valamint

az udvaron lévõ parko-
ló itt is kibõvül egy szé-
lesített mozgássérült
hellyel.

A komplex akadály-
mentesítéssel nem csak
a fogyatékos személyek
esélyegyenlõsége te-
remtõdik meg, hanem
az idõs személyeknek,
kismamáknak és az át-
menetileg sérült embe-
reknek is lehetõségük
lesz az épületben a köz-
szolgáltatáshoz való
akadálymentes hozzá-
féréséhez.

Az önkormányzat pá-
lyázatot nyújtott be to-
vábbá a Péceli úti ren-
delõ akadálymentesíté-
sére, amelynek elbírálá-
sa még folyamatban
van. 2008-ban újabb in-
tézmények komplex
akadálymentesítésének
terveit készítik el, me-
lyek megvalósítására is-
mét pályázni fog a vá-
rosvezetés, reméljük ha-
sonló sikerrel.

Újabb nyertes EU-pályázatok
Uniós forrásból akadálymentesítünk két kerületi közintézményt

A Családsegítõ Központban is megkönnyítik a mozgáskorlátozottak közlekedését
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� HORVÁTH TIBOR

J únius 8-án hibátlan
hangulatú és színvo-

nalú koncertnek lehet-
tek tanúi a Bartók Zene-
ház vendégei. A magyar
zenei élet meghatározó,
nagy formátumú alakja,
Vukán György jazz-zon-
goramûvész és a Brassi-
mum kvintett lépett
színpadra, hogy élõben
szólaltassák meg Vukán
saját szerzeményeit, il-
letve Duke Ellington és
George Gershwin kompo-
zícióit.

Vukán-koncert Rákoshegyen 
A Bartók Zeneház adott otthont a hangversenynek

� SZAKÁCS ZSUZSA

M ájus utolsó vasár-
nap délutánján a

Rákoskerti Mûvelõdési
Házban nagy-nagy iz-
galommal, szeretettel és
nem utolsó sorban tisz-
telettel várták Szörényi
Leventét, aki ezen a na-
pon nem mint az Illés
zenekar, vagy a Fonog-
ráf együttes egykori ze-
neszerzõje, gitárosa,
vagy énekese látogatott
el Rákosmentére, ha-
nem mint a magyarság
õstörténet-kutatója.
Szörényi Leventét Riz
Levente polgármester
üdvözölte. 

A köszöntõben el-
hangzott, nagyon ritka
az a pillanat, amikor élõ
legendával találkozha-
tunk, de ez most meg-
adatott mindazoknak,
akik eljöttek, hogy ré-
szesei legyenek Szöré-
nyi Levente „Ki adja
vissza õseinket?” elõ-
adásának, amely a
„Honfoglalástól honfel-
ajánlásig” – igen beszé-
des – alcímet viseli.
„Mint történelemtanár
is nagyon izgalmasnak

találom ezt a témát, hisz
a magyarság két fontos,
igen meghatározó szö-
vetségérõl lesz szó, elõ-
ször a honfoglaló tör-
zsekérõl, valamint a
honfelajánlásról, amely
egy transzcendens szö-
vetség, hisz Szent István
királyunk felajánlja Ma-
gyarországot Szûz Mári-
ának” – konferálta fel
Szörényi Levente elõ-
adását Riz Levente.

Szörényi Levente mi-
után megköszönte a
szeretetteljes fogadta-
tást, hangsúlyozta,
ezen az estén kimon-
dottan történelmi okfej-
tést fognak hallani a té-
ma iránt érdeklõdõk.
„Az elõadás három
részbõl fog állni, beszé-
lek majd a pozsonyi
csatáról, Koppányról, a
mai napig nem tisztá-
zott halálának körülmé-
nyeirõl, de szó lesz még
Imre hercegrõl is, akibõl
István hiába akart utó-
dot nevelni, az állítóla-
gos felöklelõ vadkan
ezt megakadályozta.” –
vezette fel bemutatásra
váró témáját Szörényi
Levente.

A három színpadi
mûre épült történelmi
okfejtés keretén belül az
Árpád népébõl, az Ist-
ván, a királyból és a Ve-
led, Uram!-ból láthattak
részleteket a nézõk.
„Nem ígérem, hogy
könnyû lesz ez az este,
de ha valaki veszi a fá-
radságot, hogy az alko-
tásaimat megértse, ak-
kor ezeken keresztül ér-
teni fogja azokat a törté-
nelmi sorsfordulókat is,
amelyek ezer évvel ké-
sõbb oda vezettek, hogy
a Kárpát-medencében
most egy szétesett ma-
gyarság él Trianonnal
és a többi tragédiával
megveretve. Ezen dol-
gozom a darabjaimban,
és ezt próbálom elõsegí-
teni személyes elõadá-
saimmal is.” – mondta
Szörényi.

Az elõadás után a né-
zõk közül sokan kérdé-
seket intéztek Szörényi-
hez, aki szívesen vála-
szolt, majd pedig sûrû
vakuvillanások köze-
pette könyvét dedikálta
a rajongóknak, akik
nevében Agonács Gábor
mondott köszöntõt.

Egy élõ legenda
Szörényi Levente volt vendégünk

Virtuóz improvizációkat hallhattunk a mestertõl

Szörényi Levente

� KILI TAMÁS

M inden évben telt
házat, látványos

táncparádét és sikert
hoz a kerülti Magic
Dance Mozgásmûvé-
szeti Stúdió évadzáró
showmûsora, ezért az-
tán senkit sem ért meg-
lepetés május 31-én a
Dózsa Mûvelõdési Ház
nézõterén. 

A különleges fény- és
látványtechnika kísére-
tében latin-amerikai
ritmusokra készült ko-
reográfiák, régi meló-

diák és új slágerek han-
gulatát érzékeltetõ
táncjelenetek kerültek
be a nagy sikert aratott
idei évadzáró prog-
ramjába.

Gombosné Berecki Ildi-
kó és Gombos Tibor ko-
reográfus tánctanárok
több, mint tizenöt éve
alapították és vezetik a
stúdiót. Elsõsorban
színpadi show-táncot
oktatnak, de nagy
hangsúlyt helyeznek
növendékeik mozgás-
kultúrájának fejleszté-
sére is.

A Magic Dance 
évadzáró mûsora
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Hatalmas koponyák a Bartók Zeneházban
� HORVÁTH TIBOR

J únius 16-án hétfõn a
Bartos Csaba (gordon-

ka), Danyilova Galina
(hegedû) és Liana
Embovica (zongora) vi-
lágszínvonalú tolmá-
csolásában hallhattuk
három „hatalmas kopo-
nyájú”, hatalmas zene-
szerzõ mûveit a Bartók
Zeneházban.

Elsõként Beethoven
egyik legkésõbbi szo-
nátája (Op. 102. No.2.)
hangzott el, amely egy-
fajta szimfónia-esszen-

ciaként is értelmezhe-
tõ, hiszen az Eroica
összesûrítve meglelhe-
tõ benne. A középsõ
részben Dvorák Szona-
tinájának (Op. 100.)
hangulata az Új világ
szimfonikus világára
emlékeztetett. Végeze-
tül Brahms Trio hege-
dûre, csellóra és zon-
gorára (Op.87.) opusa
zárta az estet, amely
darab bátran viselhet-
né a „magyaros témák”
mellénevet is. 

Mindhárom muzsi-
kus Moszkvában ta-

nult. Danyilova Galina
hegedûmûvésznõ taná-
ra még Auer Lipót tanít-

ványa volt, így õ képvi-
seli a XX. századi ma-
gyar iskolát hazánkban,

1985-tõl a Magyar Álla-
mi Operaház koncert-
mestere. Liana Embo-
vica zongoramûvésznõ
ismert kamaramuzsi-
kus, a Georgia Hugh
Hodgson School of
Music (Amerikai Egye-
sült Államok) tanára.
Bartos Csaba gordon-
kamûvész 1985-tõl az
Operaház tagja, 1987
óta folyamatosan kon-
certezik a Bartos Trió
néven ismertté vált
együttessel. A Trió tag-
jaként Veress Sándor-
díjjal tüntették ki.

2008. augusztus 16-án, szombaton 13.30 – 22.30 óráig:

„KERT” NEVÛ TELEPÜLÉSEK SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPE
a Rákoskert 75 éves! évforduló jegyében

A program szervezõje: Rákoskerti Mûvelõdési Ház
A rendezvényen részt vevõ települések, településrészek:
Budapest – Rákoskert; Debrecen – Csapókert; Debrecen – Homokkert;
Erdõkertes; Érsekvadkert; Esztergom – Kertváros; Fácánkert; Soltvadkert;
Szolnok – Kertváros 

PROGRAM
Augusztus 16. szombat 13.30 – 14.15: Köszöntõ és a rendezvény meg-
nyitása Riz Levente Rákosmente polgármestere

Az új kenyér ünnepélyes megszentelése: 
Mosolygó Marcell görög katolikus parochus; Szõke Lajos római katolikus
plébános; Füzesi Zoltán református lelkész; Kósa László evangélikus lel-
kész. Helyszín: Rákoskerti Mûvelõdési Ház.
14.30-tól: „Kerti” Mûvészek Közös Képzõmûvészeti Kiállítása. Helyszín:
Rákoskerti Mûvelõdési Ház

KIÁLLÍTÓ MÛVÉSZEK
Bedey Gábor szobrászmûvész (Bp. XVII. ker. Rákoskert); Burai István fes-
tõmûvész (Debrecen); Daróczi Csaba fotómûvész (Soltvadkert); Deákfalvi
Zsuzsanna grafikusmûvész (Erdõkertes); Ferenczi Zsuzsa kárpittervezõ
iparmûvész (Bp. XVII. ker. Rákoskert); Gonda Zoltán festõ- és grafikusmû-
vész (Debrecen); Gömör Katalin festõmûvész (Érsekvadkert); Horváth Ist-
ván szobrászmûvész (Erdõkertes); Ifj. Lévay Gábor fazekas (Debrecen);
Kállai Henrik festõmûvész (Erdõkertes); Károlyi Ernõ festõmûvész (Bp.
XVII. ker. Rákoskert); Lipták György grafikusmûvész (Bp. XVII. ker. Rákos-
kert); Madár Eszter grafikus, festõ, tipográfus (Bp. XVII. ker. Rákoskert);
Nagy Anita foltvarró (Soltvadkert); Nagy Miklós festõmûvész (Bp. XVII.
ker. Rákoskert); Németh Ilona díszmûüveg iparmûvész (Bp. XVII. ker. Rá-
koskert); Orosz Károly keramikus iparmûvész (Bp. XVII. ker. Rákoskert);
Salamon György festõmûvész (Bp. XVII. ker. Rákoskert); Szabadi Mónika
keramikus  (Soltvadkert); Tóth Csilla fotómûvész (Esztergom); Vígh István
fotómûvész (Esztergom)
A kiállítás rendezõi: Ferenczi Zsuzsa és Orosz Károly rákoskerti mûvészek.
A kiállítás megtekinthetõ: augusztus 31-ig.
14.30: „KERT” NEVÛ TELEPÜLÉSEK zenés, népviseletben történõ, látvá-
nyos felvonulása. Közremûködik: Szolnoki Mazsorett és Zászlóforgató
Csoport, Szolnoki Ifjúsági Fúvószenekar. Útvonal: a Rákoskerti Mûvelõdé-
si Ház melletti parkolótól a rákoskerti Vida-dombig
15.00-22.30-ig: „KERTEK” KULTURÁLIS KAVALKÁDJA. Helyszín: Vida-
domb

MÛSOR:
Palotás - Szolnoki Mazsorett és Zászlóforgató Csoport, Szolnoki Ifjúsági Fú-
vószenekar; Galgamenti népdalok - Kertesi Kamarakórus (Erdõkertes);
Kökény Matyi - vásári játék - Ort-Iki Báb- és Utcaszínház (Debrecen);
Sárközi, Mezõföldi, Bukovinai táncok. Forgatós Néptánc Együttes (Fácán-
kert); Pistyur Zsófia mesemondó (Érsekvadkert); Karate-bemutató - Kempo
Karate Klub (Esztergom); Modern tánc - ATI Team (Soltvadkert); Break -
Style Beyond Breakcsoport (Debrecen); Magyar Népdalcsokor - Rákoskerti
Dalos Klub ; Csárdáskirálynõ - Operettrészletek Közremûködik: Szóka Júlia,
Zsuzsa Mihály és Hegedûs Valér (Rákoskert); A 75 éves Rákoskert köszön-
tése. Zsuzsa Mihály, a Rákoskerti Dalos Klub és a közönség; „Tiszán innen,
Dunán túl” - Debreceni Népi Együttes ; Magyar táncház - Debreceni Népi
Együttes; Meglepetés-kórus (Rákoskert); A „Kertek erõs embere” verseny
eredményhirdetése, majd tombolasorsolás; 4 For Dance - táncegyüttes. Kí-
sér élõben: Folk Error zenekar (Debrecen); Rákoskert csillagai vendégeink
szemével; Sztárvendégünk: Illényi Katica hegedûmûvész; Tûzijáték rendha-
gyó módon. 

KIEGÉSZÍTÕ PROGRAMOK A VIDA-DOMBON:
15 és 19 óra között: A „Kertek erõs embere” verseny lebonyolítása a Ma-
gyar Szkander Szövetség szervezésében
15-20 óra: Kézmûves-foglalkozások gyerekeknek és szüleiknek a Selyem-
fonal Képzõmûvész Kör (Esztergom) irányításával 
15-21 óráig: Furfangos népi játékok (hordólovaglás, karikahajigálás, gó-
lyalábazás, labdaterelgetés)
15-22 óráig: Népmûvészeti és iparmûvészeti kirakodóvásár (gobelinek,
keresztszemes hímzések, Tiffany üvegtárgyak, népies, romantikus stílusú
ruhák, nemezelt dolgok, ékszerek, mézeskalács stb.)
15-22 óráig: Távcsöves csillagászati bemutató (Magyar Csillagászati Egye-
sület - Esztergom)
16-17 óráig: Díjtalan borkostoló a Krämer Fülöp Borlovagrend szervezésé-
ben (Soltvadkert)

Esõ esetén a kézmûves-foglalkozások és a kirakodóvásár helyszíne a
Rákoskerti Mûvelõdési Ház!

Fõ támogatók: Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormány-
zata; Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (Fohsz
Tivadar alpolgármester, Fenke Ferenc önkormányzati képviselõ); Rauch
Hungária Kft.; Rákos mezeje Zrt.; Rákoskerti Mûvelõdési Ház

Danyilova Galina, Liana Embovica és Bartos Csaba




