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� HORVÁTH TIBOR

P esty László filmren-
dezõ a Hír TV tá-

mogatásával, valamint
Bõzsöny Ferenc, a Ma-
gyar Rádió örökös fõbe-
mondója és Kovács Ákos
zeneszerzõ közremûkö-

désével készített meg-
döbbentõ filmnovellát a
2006. október 23-i rend-
õri brutalitásokról, a pél-
dátlan durvasággal vé-
resre vert emberekrõl
Megsebzett ünnep cím-
mel.

Folytatás a 8. oldalon >

� SZABÓ ANIKÓ

Az oktatási miniszté-
rium által meghir-

detett teljesítménymoti-
vációs pályázaton a XVII.
kerületbõl 15 oktatási-ne-
velési intézet vett részt,

és ebbõl 8 kapott támo-
gatást 38,6 millió Ft ér-
tékben. Október 31-én
Dombóvári Csaba alpol-
gármester (a képen közé-
pen), Dunai Mónika okta-
tási és kulturális tanács-
nok, valamint Piláth Ká-

roly, az Oktatási és Kultu-
rális Bizottság elnöke saj-
tótájékoztatót tartott a
Polgármesteri Hivatal-
ban, amelyen részt vet-
tek az érintett intéz-
ményvezetõk.

Folytatás a 9. oldalon >

A jó várospolitikának
mindenki 

a nyertese lesz
� HORVÁTH TIBOR

N yolcévnyi szünet
után 2006-ban is-

mét lett keresztényde-
mokrata tagja a XVII.
kerületi képviselõ-tes-
tületnek Csorba Béla
személyében. Az el-
múlt esztendõ benyo-
másairól beszélgettünk
a KDNP–MIÉP frakció-
jának vezetõjével.

Interjú a 6. oldalon

�KILI TAMÁS

A gyerekek is ha-
marosan birtokba

vehetik a kerület két
újonnan épülõ játszó-
terét. Az Újlak utca 5-
7. számú épületek kö-
zötti és a Vida-dombi
játszótér építése gõz-
erõvel folyik, mindkét
helyszínen ünnepna-
pokon is dolgoznak a
kivitelezõk, hogy mie-

lõbb átadhassák a terü-
letet. A rákoskereszt-
úri lakótelepen találha-
tó Újlak utcai játszótér
átépítésérõl még 2006-
ban döntöttek. Az ön-
kormányzat 12 millió
forintot biztosított a
munkálatokra, a fõvá-
rosi önkormányzat 5
millió forintos pályá-
zati támogatást nyúj-
tott.

Folytatás a 4. oldalon >

Majd 40 millió oktatásra
Nyolc helyi intézmény sikeres a minisztériumi pályázaton 

Vadonatúj játszóterek épülnek 
Az Újlak utcai és a Vida-dombi beruházás értéke 38 millió forint

Megsebzett ünnep: 

dokumentumfilm a Dózsában

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



2007. NOVEMBER 8. ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT 3

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 – megbeszélés szerint a Polgármes-
teri 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 –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képvi-
selõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó
csütörtökén 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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Lombzsákakció
Az avarégetés okozta környezetszennyezés csök-
kentése érdekében az önkormányzat idén is lomb-
zsákakciót szervez, amelynek keretében ingyene-
sen biztosít lombgyûjtõ zsákokat azoknak, akik a
lehulló avar elégetése helyett szívesebben választ-
ják annak összegyûjtését. Az avarral teli zsákokat
az FKF Zrt. szállítja el.
A kerület városrészeiben – a rendelkezésre álló
készlet erejéig – az alábbi idõpontokban és hely-
színeken vehetõk át a lombgyûjtõ zsákok. A lomb-
zsákokat mindenki a lakóhelye szerinti városrész-
ben igényelheti.
Akadémia-Újtelep, Madárdomb (1. sz. választó-

kerület): folyamatosan a Hófehérke Óvodában.
Rákoskeresztúr (7. sz. választókerület): novem-

ber 8., csütörtök, 17.00–18.00 Napraforgó Böl-
csõde (Sági utca).

Rákoshegy (8. és 9. sz. választókerület): folyama-
tosan a Rákoshegyi Közösségi Házban az intéz-
mény nyitvatartási idejében.

Rákoskert (10. sz. választókerület): november 8.,
csütörtök, 16.30–18.00 Napraforgó Bölcsõde
(Sági utca).

Rákoscsaba (12., 13. és 14. sz. választókerület):
november 8., csütörtök 15.00 órától a Rákos-
csabai Közösségi Házban, ezt követõen az intéz-
mény nyitvatartási idejében a készlet erejéig.

Rákoscsaba-Újtelep (15. és 16. sz. választókerü-
let): november 10., szombat, 9.00–13.00 Dia-
dal Úti Általános Iskola.

Rákosliget, Régi-Akadémiatelep (17. sz. válasz-
tókerület): november 6-tól a Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Házban az intézmény nyitvatartási
idejében.

Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk ez évben
is kedvezõ fogadtatásra talál, s továbbra is szíve-
sen vesszük az akcióval kapcsolatos észrevételei-
ket, javaslataikat!

Dombóvári Csaba alpolgármester

M int már koráb-
ban a Hírhozó

megírta, az önkor-
mányzat a Pesti úti
Népkertben lévõ Or-
szágzászlót közadako-
zásból trianoni emlék-
helyként, eredeti álla-
potában helyreállítat-
ta. A fõvárosban az
elsõ ilyen emlékmû
ünnepélyes felavatása
november 10-én,
szombaton 10 órakor
lesz a Népkertben.

A rendezvényen be-
szédet mond Ravasz
István alezredes, a
Hadtörténeti Múzeum
igazgatóhelyettese,

Fenke Ferenc (MIÉP)
önkormányzati képvi-
selõ és Lázár Attila
(Fidesz) önkormány-
zati tanácsnok.

A katonai tisztelet-
adást a Magyar Tarta-
lékosok Szövetségének
Hagyományõrzõ Egy-
sége adja. 

– A villanyáremelésérõl beszéltek? Engem már négy éve jobban izgat a gyertya árá-
nak emelése…!

Az elsõ trianoni emlékhely Pesten
A Népkertben katonai tiszteletadással avatják fel
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A képviselõ-testület tagjai
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütör-
tökén 17-18 óráig a Rezgõ utcai óvoda, a hónap 1.
keddjén 17-18-ig a Sági utcai bölcsõdében, a hónap
2. péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Mûvelõdési Ház-
ban.
Hatvani Zoltán – Fidesz, 11. evk., VGB-elnök – a
hónap 1. keddjén 8.30-9.30-ig a Rákoskerti Mûve-
lõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a

Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon történõ
bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán (mozgá-
sában 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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� HORVÁTH TIBOR

Október 29-én a ke-
rületi Fidesz és

KDNP tartott közös saj-
tótájékoztatót Riz Leven-
te polgármester és Csor-
ba Béla frakcióvezetõ
(KDNP-MIÉP) részvéte-
lével. A polgármester
elmondta, kerületünk-
ben is elindult az alá-
írásgyûjtés, melynek ke-
retében új rekord szüle-
tetett: 48 óra leforgása
alatt 5500 polgár írta alá
az íveket. A népszava-
zás célja, hogy gátat
szabjon az elmélyülõ
szociális válságnak,
amely azzal a veszéllyel
fenyeget, hogy évtize-
dekre visszavetheti ha-

zánkat. Három ügyben
kérik az emberek állás-
foglalását: a vizitdíj, kór-
házi napidíj és tandíj el-
törlését szorgalmazzák.

Elhangzott: országo-
san már több mint fél-
millió aláírás gyûlt ösz-
sze, amelyeket benyúj-
tottak hitelesítésre. Ha a
népszavazás törvényes
útja zökkenõmentesen
halad, 2008 tavaszán le-
het megtartani a referen-
dumot. A Fidesz azon-
ban folytatja az aláírás-
gyûjtést, támogató petí-
ció aláírására kéri a pol-
gárokat, valamint az or-
szág prominens szemé-
lyeit, akik kiállnak a szo-
ciális népszavazás mel-
lett. A sajtótájékoztatón

rákosmenti kiválóságok
is megjelentek, és név-
jegyükkel látták el az
ívet:  dr. Fenyvesi Máté
olimpiai bajnok labdarú-
gó, Kálmán Alajos pro-
fesszor, az MTA tagja,
kerületünk díszpolgára,

Nyerges Gyuláné és Do-
monkos Lajosné Rákos-
csabáért díjasok, dr.
Mándli József háziorvos,
Zichy Mihály történész és
Zsámbokréti Zénó 1956-os
elítélt.  Október 31-én in-
dult az utcai standolás, a

gyûjtõk személyesen is
igyekeznek felkeresni
minél több választópol-
gárt.  Egy eredményes
népszavazás új irányt
szabhat az országnak –
hangsúlyozta a polgár-
mester.

Folytatás az 1. oldalról >
A Vida-dombi játszótér
építésérõl 2006. novem-
berében hozott határoza-
tot a képviselõ-testület,
Itt 13 millió forintot adott
az önkormányzat, és 8
milliós támogatást nyer-
tek a fõvárostól. Európai
színvonalú, új játszóesz-
közöket szerelnek fel,
alattuk gumitéglákkal,
az összekötõ utakon
térkõburkolatot raknak
le, és a pihenni vágyók
számára padokat állíta-
nak. A játszóterek telje-
sen körbe lesznek kerít-
ve. A Vida-dombi játszó-

tér a kerület legnagyobb,
és egyben legdrágább
játszótere lesz. Mintegy
ezer darab cserjét ültet-
nek a területen, s a kivi-
telezõ felajánlásában 600
négyzetméter gyeptéglát

terítenek le. Emiatt való-
színûleg egy-két hetet
csúszik az átadása. Hat-
vani Zoltán képviselõ el-
mondta, hogy a közvilá-
gítást mielõbb ki kell épí-
teni, és meg kell oldani a

játszótér folyamatos éj-
szakai õrzését is.

Riz Levente polgármes-
ter elmondta: a jövõ év
elején létrejövõ kerületi
Parkõri Szolgálat felada-
tai közé tartozik majd a

játszóterek ellenõrzése,
rendben tartása. A ter-
vekrõl a polgármester
úgy nyilatkozott: 2008-
ban gyorsítják a rákos-
menti játszótér-építési
programot. „Megbízást
adtam a Köszörûs téren,
a Rákosliget, Rákoscsaba-
Újtelep határán lévõ
Fackh Károly téren, a He-
likopter-lakóparkban, a
Tessedik téren és a Ma-
dárdombon létesítendõ
új játszóterek tervezési
munkálataira. Bízom
benne, hogy közülük mi-
nél többet megépíthe-
tünk a következõ évben.”

Sajtótájékoztató a szociális népszavazásról a Dózsában

Vadonatúj játszóterek épülnek 
Az Újlak utcai és a Vida-dombi beruházás értéke 38 millió forint

A Vida-dombi játszótér majdnem kész, de az Újlak utcában is gõzerõvel dolgoznak
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