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Sólyom László államfõ látogatása
a Merzse-mocsárnál
Folytatás az 1. oldalról >

A mocsárnál a madárfajokat Bajor Zoltán természetvédelmi õr, a Madártani Egyesület Budapesti Csoportjának titkára mutatta be az elnöknek. Füri András, a
Duna-Ipoly Nemzeti
Park igazgatója is érdekes és fontos ismeretekkel gazdagította a hallgatóságot.
Öröm volt látni, hogy
az elmúlt hónapok csapadékos idõjárásának
köszönhetõen bõven
volt víz a mocsárban és
gazdag élõvilág mutatkozott az egykori „Vadvízország” területén. A
Merzsén összesen 122
madárfaj él, a teljes magyarországi madárfauna mintegy harmada.
Köztük olyan ritkaságok, mint a barna rétihéja vagy a szárcsa. A
Madártani Egyesület a
2000-es évek elejétõl végez a területen átfogó,
egész évre kiterjedõ felméréseket. Az itteni
odúlakó madarak 95%ban használják az odúikat, például a cinkék és
a csuszkák. A héja és a
gyurgyalag is gyakori
vendég itt, és a kétéltû
hüllõk faunája is kifejezetten gazdag. A vízgyûjtõ terület csökkenésével azonban a növényvilág is megcsap-
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pant és ezzel szoros öszszefüggésben az állatvilág is.
Petrõczy Tibor tájékoztatása szerint 1977-ben
már született egy védelmi határozat a veszélyezetett orchideafajták
miatt. Az elmúlt évtizedekben a szárazság nagyon megviselte a területet, ami most látható,
az egy kivételes állapot
– köszönhetõen a csapadékban gazdag idõjárásnak. Az ELTE Állattani Tanszékének régebben volt itt egy csónakja, amelynek segítségével méréseket és
megfigyeléseket végeztek. A mocsár doktori
munka alapjául is szolgált, a terület kovamoszatjainak biodiverzitásáról íródott a dolgozat. Az igazgató hangsúlyozta, hogy Budapest közigazgatási határán belül még egy ilyen
típusú mocsár nem létezik. A terület legna-
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tökén 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 8.00-9.00-ig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a
Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon történõ bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán
(mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30944-0203.

*
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gyobb problémája a vízpótlás, amelynek költsége súlyos milliókra rúg.
A levezetõ csatornák
annak idején lecsapolás
céljából épültek, mára
viszont fordult a kocka,
ezeken érkezik az életmentõ víz. Petrõczy Tibor szót ejtett a vandalizmusról is, amelynek
sajnos sokszor látja kárát a kilátó.
Riz Levente polgármester a rákosmenti
mezõõri szolgálat tavalyi elindításáról tájékoztatta az államfõt, amelynek megvalósításához a
XVI. kerülettel fogtak

össze. A mezõrök azóta
rendszeresen ellenõrzik
a Merzsét, cél, hogy
megelõzzék a rombolást, az illegális szemétlerakást, elkergessék a
vadorzókat
Sólyom László megemlítette, hogy családi
ágon is kötõdik a Merzséhez, hiszen a felesége az ötvenes évek elsõ
felében Rákoshegyen
élt, és a késõbbiekben is
gyakran kirándultak a
mocsárhoz.
Az elsõszámú közjogi
méltóság látogatását
megelõzõen meglehetõsen régen járt államfõ
ezen a szép vidéken:
egészen a dualizmusig
kell visszamennünk az
idõben. 1873-ban Ferenc
József osztrák császár és
magyar király feleségével, Erzsébet királynéval
látogatott ide, és a gazdag élõvilágú hely olyannyira elnyerte a tetszésüket, hogy egy év
leforgása alatt kétszer is
megfordultak itt. Mind-
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Dr. Hoffmann Attila – MSZP, PB-elnök – a hónap 4.
csütörtökén 17-19 óráig a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Horváth Tamás – Fidesz, 15. evk. – minden hónap
elsõ keddjén 18 órakor a Diadal úti iskolában.
Dr. Hrutka Zsolt – MSZP, JKB-elnök – hónap 1.
hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Kiss Lajos – MSZP, 6. evk. – minden hó 4. hétfõjén
17-19-ig az MSZP-irodában, a Kaszáló u. 45. sz.
alatt.

*
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ezt az érdekességet a
rákosmenti helytörténet
szakavatott ismerõje,
Tóth Péter történész hozta az államelnök és a
többi vendég tudomására. E különleges eseményt megörökítõ dokumentum díszes másolatát a helytörténész a
terepszemle lezárultával ajándékozta a köztársasági elnöknek.
A vendéglátó önkormányzat finom ebédrõl
is gondoskodott: az államfõ a tradicionális
magyar ételt, a töki
pompost kóstolhatta
meg, amelyet ott helyben „mobil” kemencében sütöttek meg. Elfogyasztása elõtt pedig a
93 éves rákosligeti borász, a jól ismert Durst
Dezsõ bácsi a Szõlõhegy termésébõl készült aszúborával ajándékozta meg Sólyom
Lászlót.
A jeles eseményen
részt vett Rúzsa Ágnes
jegyzõ asszony, Fohsz
Tivadar és Horváth Tamás alpolgármesterek,
Dunai Mónika, Fejér
Gyula, Rózsahegyi Péter
fideszes önkormányzati
képviselõk, valamint
Hrutka Zsolt, a szocialista frakció helyettes vezetõje. A többi frakció a
polgármesteri meghívás ellenére sem képviseltette magát.
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Koszorúsné Tóth Katalin – független, 1. evk. – hónap 1. hétfõjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
Lázár Attila – Jobbik – hónap 1. hétfõje 17-18 óra,
Jobbik-irodában, Pesti út 60.
Dr. Morauszky András – MSZP, 2. evk. – a hónap 1.
keddjén 17-18 óráig a Csillagszem Óvodában (Újlak u.
114.).
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Nagytakarítás Rákosmentén

zös munkában, de szívesen jönnek máskor is.
Rákoskerten Hatvani
Zoltán képviselõ egy
Bobcattal várta reggel
kilenckor a Zsigmond
utca és a Rákoskert sugárút sarkánál az önkéntes takarítókat. A
felnõttek kíséretében
hat kisgyerek jelentkezett munkára. - Ez az
Ecser határában lévõ
senkiföldje,
sajnos
vonzza az építési tör-

magyarázza az elõttük
álló feladatokat Hatvani
Zoltán. A másik rákoskerti csapat a Pásztorfalva utca és Kísérõ utca
sarkán
gyülekezett,
Fohsz Tivadar alpolgármester és önkéntesei is
igen keményen dolgoztak, a délelõtt folyamán
két konténernyi szemetet gyûjtöttek össze.
Az illegális szemetelõk általában kedvelik a
házaktól távol esõ részeket, így van ez
Rákosligeten is, ahol a
kritikus pont a Szõlõhegyen, a Forrásmajori utca környékére esik. Rózsahegyi Péter képviselõ
és társai – köztük egy
két és fél éves kisfiú – is
itt kezdték meg a takarítást a délelõtt folyamán, aminek az eredménye több mint harminc, szeméttel megtöl-

melékeket. Most amit
tudunk elegyengetünk
a Bobcat segítségével, a
többit pedig a konténerbe tesszük, egy darabig
talán megint rend lesz -

tött zsák lett. A munka
végén az éhes csapat fogadására a mezõõrök a
Naplás-tónál igen finom bográcsgulyással
készültek.

Rákosmente Önkormányzata is csatlakozott a
Nagy Várostakarítási Programhoz május 8-án,
amelynek elsõdleges célja, hogy javuljon a köztisztaság és a városkép az emberek felvilágosítása, mozgósítása által, hogy mindenki tegyen valamit szûkebb környezetéért, hiszen mindannyiunknak az az érdeke, hogy egy tisztább, rendezettebb lakóhelyen élhessünk. A tavaszi nagytakarítási akcióhoz csatlakozott a Rákosmenti Mezei Õrszolgálat és két szomszédos – XVI. és
XVIII. – kerület. Több, mint 70 m3-nyi szemét
gyûlt össze a program keretében.

# SZAKÁCS ZSUZSA
ákoshegyen
az
egyik kiemelt célterület a Lõrinci út és
Bocskai utca sarkánál
lévõ új erdõsáv megtisztítása volt, itt Hor-

elrozsdásodott autókarosszéria, felsorolni is
nehéz, mi mindent találtak az erdõ takarásában. A kis létszámú, de
igen hatékony szemétkommandó a fák közé,
út mellé leszórt törme-

váth Tamás alpolgármester és Szalay Eszter,
az önkormányzat környezetvédelmi bizottságának tagja erõsítette az
önkéntesek csapatát.
Platós autóval nem
gyõzték kihordani a
konténerhez a nagyobb
méretû hulladékokat,
az eldobált, feleslegessé
vált szemét között volt
ágymatrac, autógumi,

léket gyûjtötte zsákokba, így hamar megtelt a
Lõrinci utca sarkára telepített konténer. A mezõõrök csapata a Ferihegyi út Orgoványiszõlõ
dûlõ saroknál és a Baross utca végén, a repülõtér kerítésénél takarítottak, ezek a helyek
igen kedveltek az illegális szemetelõk körében,
tudtuk meg a mezõ-
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õröktõl, akik a szolgálat
alatt kiemelten ellenõrzik ezt a környéket.
Koszorúsné Tóth Katalin önkormányzati képviselõ - a Hófehérke
Óvoda vezetõje - az 525.
téren lévõ játszótérre
várta az önkéntes segítõket, akik jöttek is szép
számban. A családok
láttán Koszorúsné elmondta, külön készültek a gyerekek fogadására, nekik az óvodából
hoztak szerszámokat.
„Azért is fontosak az
ilyen közös akciók,
hogy ezek a csöppségek, mire felnõtté válnak, természetessé váljon számukra, hogy óvni, vigyázni kell a környezetünket” - hangsúlyozta a képviselõ aszszony. A játszótéren és
az 525. téren egész nap
volt tennivaló, Sipos
Gyula és Palásti Zoltán
éppen a homokozót
tisztították meg, amikor
elmondták,
elõször
vesznek részt ilyen kö-

Újabb százötvenhat fát ültettek el
# MUNKATÁRSUNKTÓL
Budapest Airport
Zrt. 2006-ban a Ferihegyi repülõtér üzemeltetési területén belül, a repülésbiztonság
miatt 100 db, vegyes állományú fát vágott ki a
XVII. kerületben. A kivágottak helyett fák ültetésére kapott ígéretet
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Rákosmente 2007. november végéig.
Ennek elsõ lépéseként még 2006 õszén a
Polgármesteri Hivatal,
illetve a Budapest Bank
épülete elõtt összesen
10 db nyugati ostorfát
ültettek el.
A folytatásra mostanáig kellett várni, a sorozatos egyeztetéseket

követõen idén tavaszszal megtörténtek a fatelepítések. Összesen
156 db különbözõ fajta
fát telepítettek, legnagyobb számban a Tálpatak utcai záportározó környezetében, de
ültettek még fákat a
rákoshegyi P+R parkolóba, illetve a Helikopter út menti fasorba.

Hírhozó

K U LT Ú R A

12

Badár Sándor Auto-retrója
Május 9-én látogatott el a Rákoskerti Mûvelõdési Házba Badár Sándor, aki a hazai stand up
comedy mûfaj egyik legrégebbi motorosa. Legújabb mûsora az Auto-retro, avagy minden mozog! címet viseli, és azokat a mélyreható kalandokat foglalja magában, amelyek a különféle
autós túrák során érték a humoristát.

# HORVÁTH TIBOR
szülõföld, Szentes
említése természetesen ezúttal sem maradhatott el, amelynek a
bicikliállománya Sanghajjal vetekszik. A város
kultikus és szakrális
központ, amely rengeteg stand up embert
adott az országnak.
Hobbitelken mosolygó
mûparasztokkal zsúfolt
ez a hely, akik a vasutasoktól megörökölt zakóban mosolyognak az
arra járókra. Saját elõadását is rögzíteni szokta Badár, mert lusta az
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íráshoz, így viszont sokkal könnyebben össze
tudja dobni a könyveit.
Az elsõ kötetnél már
bestsellerérzés legyintette volna meg a szerzõt, ha tíz darabot sikerült volna eladnia, ezt
jócskán sikerült túlszárnyalni.
Badár Csehországban
ismerkedett meg a test
nélküli, csak lábakból
álló szánhúzó kutyákkal. A külföldi nyelvekkel hadilábon áll, ezért a
csehekkel sem sikerült
könnyen megértetnie
magát. Az autókra való
hatását az elmúlt negy-

ven évben kifejezetten
pusztítónak érzi. Az
elektronikus és mechanikus dolgokat az agyi
kisugárzásával
teszi
tönkre. Az autók atomjaikra hullottak szét a
keze alatt, így a teljes
szocialista paletta és a
kapitalista
gyártmányok felét sikerült már
vezetnie. Érdekesség,
hogy 20 éves koráig
nem találkozott gépjármûvel, mert Szentes
nem igényli az autót,

teljesen vízszintes város, biciklivel tökéletesen bejárható. A városban lüktetõ moziélet
zajlott a videókorszak
beköszönte elõtt, ha
Piedone-filmet láttak a
helybeliek,
hazafele
úton biztos, hogy egymást is jól összeverték.
Óriási hatást gyakorolt
rá kiskorában a faros
Ikarus busz, innentõl
már ki volt kövezve az
útja a jármûvek irányába. A fagyi iránti vágya
kiolthatatlan volt hátulgombolós idõszakában,
egy hétig is képes volt
várni élete elsõ gombócára, amelyet viszont elejtett, ezért nem kapott
soha többé fagyit a szüleitõl.
Élete autóját, egy
Moszkvicsot egyéves
keresetébõl tudta megvenni, amelynek a tank-

ja maga a kocsi volt.
Élete
Trabantjában
plüssbõl volt az összes
ülés, a sportkormány és
a babák. Csak szivatóval lehetett vele közlekedni, ezért 17 liternél
sosem fogyasztott kevesebbet. A kerékbeállítás
miatt nyávogó hanggal
ment a Trabi, és igen hamar Forma–1-es simaságúra koptak az abroncsok. A rendszámától
sosem szabadult meg,
mert amikor kirohadt
alóla az egyik autó, áttette a következõ, amely
így gyorsan letette a forgalmi vizsgát levelezõ
tagozaton. A papírokat
Lajostól kellett beszerezni, aminek megvolt az
ára fröccsökben. Õ volt
az egyedüli férfi Szentesen, aki 64 fröccs után
még motorral tudott hazamenni.
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Szakmai napok az óvodában
Elõadások és Föld napi rendezvények a Százszorszépben
# MUNKATÁRSUNKTÓL
Százszorszép Óvoda április 14-15-én
szakmai napot tartott,
amelyre
harmincat
meghívott óvodapedagógus, illetve tanító látogatott el.
Április 14-én a Kompetencia alapú oktatás,
egyenlõ hozzáférés Innovatív
intézményekben címû TÁMOP
3.1.4/09/1-es pályázat
keretében a Pillangó és
Süni csoport bemutatóját láthatták a meghívottak. Az óvónõk a
Föld napja témahéthez
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kapcsolták tevékenységeiket.
A Süni csoportban a
talaj szerkezetét, annak
vízelnyelõ képességét
vizsgálták a gyerekek,
illetve azt, hogy az olajszennyezõdés hogyan
hat a talajra. Azután
különbözõ hulladékokat válogattak szét,
majd
megbeszélték
ezek újrahasznosításának lehetõségeit is. Végül az újrahasznosítás
egyik formájával, a papírmerítéssel ismerkedtek. A gyerekek játékos formában tapasztalatokat, élményeket

A rendezvény
támogatója
és fõvédnöke
Nagy Anikó képviselõ
asszony.
Helyszín:
Napsugár Óvoda
(Földmûves u. 2/b.).

az érdeklõdõket. A
Gomba csoportban a
kicsik testközelben tapasztalhatták meg azt,
hogyan viselkednek a
giliszták a föld alatt.
Milyen a testfelépítésük, mozgásuk, hogyan alakítják ki járataikat. A bemutatón még
zöldség kóstolásra és
muskátliültetésre is sor
került. Az ovisok aktívan ismerkedtek meg
az õket körülvevõ világgal.
Ezután a Süni csoport terepgyakorlatra
hívta meg a vendégeket a Szöcske-rétre. En-

nek a csapatjátéknak a
szülõk is aktív részesei
voltak, ezáltal az óvoda és a család kapcsolata szorosabbá vált.
Mind a szülõk, mind a
gyerekek nagyon jól
érezték magukat egy
vidám gondtalan játék
során.
A szakmai napok célkitûzései maximálisan
megvalósultak. A gyermekek olyan élményekre és tapasztalatokra tettek szert, melyek biztosítják a környezeti nevelés hatékonyságát és eredményességét.

Majális az Aprófalva óvodában

Napsugár nap
NAP-sugár-NAPi
rendezvényünket
június 5-én, szombaton
14.00 órától tartjuk,
amelyre minden
érdeklõdõt szeretettel
várunk.

szereztek, erõsödött
környezettudatos magatartásuk.
A Pillangó csoportban fizikai kísérleteket
végeztek. A foglalkozást a játékosság, a nyitottság és a humor jellemezte. A tevékenység során erõsödött a
gyermekek problémamegoldó gondolkodása, kreativitása, vélemény-nyilvánító képessége.
Április 15-én a Százszorszép Óvoda, mint
a Zöld Óvodák bázisintézménye hívta meg a
Föld napja alkalmából

# MUNKATÁRSUNKTÓL
inden évben nagyon várják a
gyerekek a majálist.
Tavaly a majális a kertben volt, szép idõben
sikerült megrendezni,
volt diótörés, virágos
fejdíszkészítés, ugrálóvár, szerencsekerék, és
sok-sok apróság és csecsebecse. Ezeket a zsetonokból lehetett megvásárolni
Idén az esõ az óvoda
falai közé szorította a

M

Csaba Kempo Kupa
Az önkormányzat és a Magyar Harcos SE
(MHSE) Nyílt Országos Harcmûvészeti Csapat Kupa versenyt rendez május 29-én fél
10-tõl gyermek, ifjúsági és felnõtt kezdõ és

ticás szerencsekerék. A
szülõk által behozott
játékokból volt zsákbamacska.
A kirakodótéren filc
katicából készített gyûrû és karkötõ, gyerek
szakácskönyv és hajtogatott cukros virág, lufi
és virágos fejdísz, rengeteg játék várta az
ovisokat, amit a zsetonokból tudtak megvenni. Miután minden fonprogramot, de szeren- helyezésére van lehetõ- tosat beszereztek, a
csére egy ekkora óvoda ség. Volt babzsákdo- gyerekek a kertben is
folyosóin sok játék el- bálás és horgászat, ka- rohangáltak egyet.

haladó kategóriában az MHSE sporttelepén
(Temetõ u. 22.). Versenyszámok: Kata, Fegyveres Kata, Önvédelem, Bemutató, Törés
technika, Light Contact küzdelem, Jitsu „C”
küzdelem, Földharc küzdelem és Semi
Contact csapat küzdelem. A verseny fõbírája:

Kolozsvári Gyula 5. Dan
Súlycsoportok: gyermek fiú-lány -30, 31-35,
36-40, 41-45, +45 kg; ifjúsági fiú-lány -40,
41-50, 51-60, 61-70, +70 kg; felnõtt férfi-nõ
-60, 61-70, 71-80, 81-90, +90kg. Mérlegelés
9 óráig. Információ: 06-20-368-8225.

