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117 millió forintot nyertünk
útfelújításra!
Folytatás az 1. oldalról >

Riz Levente polgármester
lapunknak elmondta:
december 14-én pénteken Tóth József, a KözépMagyarországi fejlesztési Tanács társelnöke,
XIII. kerületi szocialista
polgármester hívta fel
telefonon és tájékoztatta
a pályázaton elért eredményrõl.
A pályázati támogatás
(összesen 217 millió forint) a költségek 50 %-át
érinti; a számla másik felét a kerületi önkormányzat állja. A kerületre esõ 217 millió forint
mellett Rákosmente önkormányzata a felújítással egy idõben a vízelvezetés problémáit is meg

kívánja oldani a nyertes
utcákban: ez további 158
millió forintnyi kiadást
jelent.
Az útfelújítási munkák a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után,
2008 tavaszán kezdõd-

hetnek meg. Riz Levente
polgármester hangsúlyozta: a 17E program
keretében a 27 utca
burkolatfelújítása mellett jövõre számos földutat látnak el vadonatúj
aszfaltburkolattal.
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A Fejlesztési Tanács által
támogatott utcák a következõk:

Utca
Robogó utca
Szt. Imre herceg útja
Rákoscsaba utca
Kép utca
Szánthó Géza utca
Temetõ utca
X. utca
Hõsök tere
Strázsahegy utca
Pipishegy utca
516. utca
513. utca
Csabagyöngye utca
Oroszvár utca
Tápióbicske utca
Nyomdász utca
Bodonyi utca
Battonya utca
Rózsaszál utca
Tura utca
Dormánd utca
Tanár utca
Kõhúr utca
Bocskai utca
Csongrád utca
Tálpatak utca
Almásháza utca

-tól
-ig
Szt. Imre herceg Diadal
Ároktõ
Bártfai
Rákos-patak
Péceli
Szabadság
Melczer
Zrínyi
Temetõ
Péceli
Szánthó G.
Ferihegyi
Ároktõ
teljes körben
Pipishegy
Hegyalatti
Irsa
Zrínyi
525. tér
513.
516.
517.
Tápióbicske
Kisvárda
Pesti
Tápióbicske
Péceli
Pesti
Erzsébet krt.
Pesti
Pesti
Rákoskert sgt.
Péceli
Pöszméte
Zrínyi
Pesti
Szt. Imre h.
Dormánd
Tura
Spar áruház
Péceli
Kõhúr
Anna
Zrínyi
Lõrinci
Batthyány
Zrínyi
Zimonyi
Pelikán
Olcsva
Naplás
Látóhegy

Új jelzõlámpa Rákosligeten
# KILI TAMÁS
étéves probléma
oldódott meg a
közelmúltban Rákosligeten, amikor üzembe helyezték a Ferihegyi út – IX. utca – X. utca keresztezõdésében
az új jelzõlámpát. Végre pont került az ügyre,
melynek
története
2000-re nyúlik vissza,
amikor Dombóvári Csaba, a kerületrész önkormányzati képviselõje
szülõi kezdeményezés
nyomán indítványozta,
hogy a Ferihegyi úti ki-

H

F

jelölt gyalogátkelõhelyet az önkormányzat
forgalomirányító jelzõlámpa létesítésével tegye biztonságosabbá.
A képviselõ javaslatát az akkori testület elvetette, jelzõlámpa helyett csupán egy sárgán villogó figyelmeztetõ lámpa felszerelésére került sor, ami nem
nyújtott kellõ biztonságot. Dombóvári Csaba
2002 tavaszán ismét
kezdeményezte a jelzõlámpás gyalogátkelõ
kiépítését, melyet a testület akkor elfogadott,

O G A D Ó Ó R Á K

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. – hónap 1. hétfõje 17 órától 18 óráig a Családi és Társadalmi Rendezvények Házában, a Csabai út 20. alatt. Minden hónap második
csütörtökén 17–18 óráig a Sági utcai bölcsõdében.
Tel.: a körzetében lakóknak 06-20-336-6058.

*

F

ám 2003-ban visszavonta korábbi döntését. A Rákosligeti Polgári Kör, párhuzamosan a Hõsök terei Általános Iskola hasonló

kezdeményezésével,
2005-ben aláírásgyûjtést indított a probléma
megoldására, a kezdeményezést 427 polgár
írta alá. A tavaly októ-
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Oláh László – SZDSZ, KB-elnök – egyeztetés után,
tel: 06-20-392-2293, helyszín: Polgármesteri Hivatal.
Papp Péter Pálné – MSZDP – 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 – hónap 2.

*

F

beri választások után
kedvezõ
fordulatot
vett az ügy, az önkormányzat jelenlegi vezetése egyértelmûen
kiállt a jelzõlámpás keresztezõdés kiépítése
mellet, biztosította a
szükséges anyagi fedezetet. A beruházás öszszesen 29,9 millió forintba került. Az önkormányzat még két
jelzõlámpás keresztezõdés kiépítését tervezi: a Gyöngytyúk utca
– Cinkotai út és a Széchenyi utca – Ferihegyi
út keresztezõdésében.

O G A D Ó Ó R Á K

hétfõjén 18-19 óráig a Polgármesteri Hivatal ebédlõjében környezetvédelmi fogadóórát tart.
Ruthner György – MSZP, 4. evk., EUB-elnök – a hónap 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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Jézusi ember az, aki másokért él
Mosolygó Marcell: nap mint nap átéljük, mi mindent tesz értünk a mi emberszeretõ istenünk
# MOSOLYGÓ MARCELL
gyházközségünk hittanos
csapata idén is az édesapám által írt betlehemes játékkal készül karácsonyra. A három pásztor a betlehemi éjszakában három ma is égetõ gondunkat fogalmazza meg a tábortûznél: - Édes jó Istenem,
bár javulna sorsunk - élünk
egy keveset, s örökre meghalunk.
- Csak kenyér több volna, s
kicsit több tûzifa - mindjárt jobban szállna ajkunkról az ima!
- Ó ha csak egymást ne bántanánk annyira! - mennyivel
jobb lenne mindnyájunknak
sorsa!
Minden karácsonykor életünk súlyos kérdéseivel szembesülünk: Miért kell meghalni?, Miért van igazságtalanság,
szegénység?, Honnan a bûn,
hogy lehet szentül élni?
Karácsonyi fõénekünk a
kontákjában így fogjuk énekelni: „érettünk született a kisded
csecsemõ az örökkévaló Isten”.
A Hiszekegyben újra és újra elimádkozzuk: „miérettünk és a

E

mi üdvösségünkért” testesült
meg az Isten, s a Szent Liturgiában „megemlékezünk mindarról ami érettünk történt.”
Hányan imádkozzák idén már
a Mária Rádióval együtt a rózsafüzér tizedeit: „akit érettünk megostoroztak, akit érettünk keresztre feszítettek, aki
érettünk a mennybe felment.”
És mindemellett személyes
imáinkban is ott van ez a megrendültség, hiszen hitünkben
nap mint nap átéljük, mi mindent tesz értünk a mi emberszeretõ Istenünk.
De vajon van-e gyakorlati
következménye ennek a hittapasztalatnak életünkben? Vajon ennek a háttérnek horizontjában alakítjuk-e az értékrendünket, ez az élmény határozza-e meg mindennapjaink
tevékenységét? Vajon átjárja-e
ez a gondolat a családban, az
egyházban, a társadalomban
való létünket? Talán lelkiismeret-vizsgálati szempontokat is
adhat a kérdés: ki van kiért?
Az ügyintézõ van az ügyfelért - és nem fordítva, a mozdonyvezetõ, a sofõr van az uta-

sért - és nem fordítva. A postás
van a címzettért és nem fordítva. A kereskedõ van a vásárlóért és nem fordítva. Az orvos
van a betegért és nem fordítva.
A tanár van a diákért és nem
fordítva. Az újságíró van az olvasóért és nem fordítva. A riporter van a nézõért és nem fordítva. A pap van a hívekért és
nem fordítva. A minisztérium
van a népért és nem fordítva. A
parlamenti vagy települési képviselõ van a választóiért és nem
fordítva. Az anyagiak vannak
az emberért, az életért - és nem
fordítva. Miért van, hogy pont

Ételt és ruhát osztottak

az ellenkezõjét kell nap mint
nap tapasztalnunk? Ha õrizni
és megvalósítani akarjuk az
evangélium értékrendjét, s ha
nem akarunk a hivatali gépezet
személytelen fogaskerekévé
válni, kapcsoljuk napunk esti
végiggondolásának szempontjai közé a kérdést: ki van kiért?
Feltûnõ az a szolgálatkészség, ahogy Jézus a hozzá forduló szükséget szenvedõket, betegeket fogadja. Õ valóban miérettünk élt, halt és támadt fel,
hogy a bennünket gyötrõ kérdésekre megnyugtatóan tudjunk válaszolni. Jézusi ember
az, aki másokért él. Aki odaadott életet él. A karácsonyi ikonon az istálló vályúja olyan,
mint egy kõkoporsó. Akinek
születésére készülünk, teljes
emberi életet élt. Nem csak egy
régi esemény amire emlékezünk, mert ma is, engem is állásfoglalásra késztet. Ezért karácsonytól vízkeresztig a keleti
szertartású keresztények így
köszöntik egymást: - Krisztus
születik! A válasz: - Dicsõítsétek!
A SZERZÕ GÖRÖG KATOLIKUS LELKÉSZ

Karácsonyi koncertek
2007. december 22-én 18.00-kor a Rákoskeresztúri
Görög Katolikus Egyházközség templomában (XVII.
kerület, Zrínyi utca 82.) karácsony a bizánci szertartású egyházban VETÍTETTKÉPES KARÁCSONYI
HANGVERSENY lesz. Közremûködik: a Rákoskeresztúri Görög Katolikus Egyházközség Énekkara
(karvezetõ: Dóri Eszter Zita).
A Vox Nova énekegyüttes minden érdekelõdõt sok
szeretettel meghív karácsonyi koncertjére. A koncert helye: Rákosliget, Római Katolikus Templom
Idõpont: 2007. december 23. 18.45 (a 18.00 órakor
kezdõdõ szentmise után). Mûsor: Adventi és karácsonyi énekek a középkortól napjainkig.

# KILI TAMÁS
kerületi Fidesz jóvoltából gõzölgõ
gulyásleves, narancs és
forró tea várta a didergõ XVII. kerületi szegény sorsúakat a rá-

A

koskeresztúri városközpontban december
15-én. Az elõzõ évek
hagyományaihoz híven a leves szervírozásánál Riz Levente polgármester és Rózsahegyi Péter képviselõ is

segített. Horváth Tamás
alpolgármester, Lázár
Attila és Hatvani Zoltán
önkormányzati képviselõk és a helyi Fidesz
tagjai az ételszállításnál,
ruhaosztásnál
szorgoskodtak.

D ecember 22-én, szombaton fél öttõl a rákoshegyi
katolikus templomban jótékonysági karácsonyi koncertet tartanak az Országos Szent Márton Gyermekmentõszolgálat javára. A mentõszolgálat tagjai minden alkalommal eljönnek a templomba a karácsonyi
koncertre, valamint részt vesz az eseményen az alapítvány kuratóriumi elnöke, Krivácsy Péter, és az alapítvány képviselõi közül is többen jelen lesznek.

S P O RT
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Réthy Sándor-emlékverseny
a Kõrösiben
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Rákoskerti torna kupa
Jól szerepeltek kerületi csapataink
# VARGA ORSOLYA
ecember
15-én
rendezték meg 11.
alkalommal az immár
hagyományos, országos Rákoskerti Torna
Kupát a Kossuth Lajos
Általános Iskolában. A
meghívásos tornaversenyre 64 csapat érkezett.
Áldási Edit igazgató
megnyitó beszédében
elmondta, hogy 11 éve
azért hozták létre ezt a
viadalt, hogy legyen
egy verseny, ahol színvonalasan próbára tehetik tudásukat a gyerekek.
A nagysikerû tornakupán korcsoportonként mutathatták meg,
hogy mit tudnak a lányok gerendán, ugrásban és talajon, a fiúk

D

# MUNKATÁRSUNKTÓL
yolcadik
alkalommal rendezték meg a Réthy Sándor Torna Emlékversenyt a Kõrösiben. A
neves sportoló, olimpikon emlékének tisztelgõ, országos, meghívásos tornásztalálkozón
összesen 70 csapat versengett. A budapesti
csapatokon kívül Baracs, Debrecen, Gyõr,
Ják, Kecskemét, Komárom, Kõröshegy, Szeged, Tatabánya, Zalaegerszeg iskoláiból 420
gyerek küzdött az
egész napos versenyen.

N

A diákok, tanáraik és
az õket elkísérõ szüleik
fantasztikus hangulatot teremtettek.
A megnyitón Réthy
Sándorné, a verseny
névadójának felesége
köszöntötte a tornászokat: „Akik ma itt versenyeztek, mind elmondhatják magukról, hogy
õk tornászok!”
A versenyt a XVII.
kerületi Sporthivatal is
támogatta.
A két legeredményesebb budapesti csapat
a kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola és
a házigazda Kõrösi
volt.

pedig talajon, gyûrûn
és ugrásban.
A fiúk versenyében
mindkét korcsoportban a debreceni Vénkerti Általános Iskola
lett az elsõ.
A lányoknál külön
viadalt rendeztek a
budapesti és a vidéki
csapatoknak. Az alsós
korcsoportban a fõvárosaik közül a Kossuth
csapata lett az elsõ, a

Két gyõzelemmel zárta
az õszt a Lakóhely
# KÁROLY GÁBOR
ovember 25-én az
Ercsi csapatához
látogattak kerületi kézis lányaink. Jakab Ferenc elnök szerint teljesen sima mérkõzés
volt, egy percig sem
forgott veszélyben a
gyõzelem. A végeredmény önmagáért beszél: Ercsi–XVII. Ker.
Lakóhelyi SE 26:34.
Egy héttel késõbb, a
11. fordulóban ismét
idegenben vitézkedett
a Laki, az eredmény
pedig ezúttal is meggyõzõ volt: Tápiószele

N

–XVII. Ker. Lakóhelyi
SE 21:27.
Jakab szerint az õszi
fordulók végére rendezõdtek a sorok. Problémák vannak továbbra
is, de az eredmények
jöttek, így a vezetõségnek nincs oka a panaszra. A Lakóhely jelenleg 5. helyen áll a 12
csapatos NB II-ben,
mindössze 4 pontra lemaradva a listavezetõ
Bugyi SE és Taksony
SE mögött.
A bajnokság tavaszszal folytatódik, addig
is maradnak a téli felkészülési tornák.

és a szintén kerületi
diadalosok lettek a
harmadikok. A vidéki
iskolák csapatai közül
a siklósi Batthyány
Kázmér iskola végzett
az élen. A felsõs lányoknál a fõvárosból a
házigazdáké lett az
aranyérem, az ezüstöt
a másik kerületi iskola,
a Diadal csapata kapta. A vidéki iskolák
közül a debreceni
Bocskai csapata lett a
legjobb.
Az érmeket és az
ajándékokat Fohsz Tivadar alpolgármester,
Lázár Attila ifjúsági és
sport tanácsnok, Hatvani Zoltán önkormányzati képviselõ és Guczoghy György egykori
kiváló tornászunk adta
át a csapatoknak.

Évzáró az RTK-ban
# MUNKATÁRSUNKTÓL
Rákosmenti Testedzõ Kör (RTK)
labdarúgó szakosztálya
december 8-án tartotta
évzáróját, amelyen 180
sportoló vett részt.
A minden évben megtartott évzáró banketten
a „Rákosmenti Sportoló
Gyermekekért” Alapítvány segítségével minden sportoló gyermeknek ajándék is jutott.
Az eredmények kecsegtetõek a jövõre néz-
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ve, egyre izmosodó és
fiatalodó csapataik a
korosztályos bajnokságokban jó teljesítményeket nyújtanak. Kiemelkedõ eredményeket ért
el az U-13-as csapat,

amely õszi bajnok tudott lenni. Örvendetes,
hogy budapesti elsõ
osztályú felnõtt csapatukban szóhoz tudott
jutni több 15 éves játékos is.

2008. január 6-án vasárnap 18 órakor csendes megemlékezést tartunk az RTK-pályán Zavadszky Gábor
halálának második évfordulóján a Péceli út 144.
szám alatt. A megemlékezés után forralt borral és teával baráti beszélgetésre várunk mindenkit, aki ismerte és szerette Gábort.
Szilágy Antal elnök

