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Ingyenes zöldhulladék-begyûjtés

ákosmente Önkormányzata idén is ingyenes lakossági
zöldhulladék-begyûjtést szervez. Az elõzõ évhez hasonlóan az ingatlanok elé kihelyezett gallyakat, ágakat, leveleket
az FKF Zrt. autóival szállíttatjuk el. (FKF-emblémás lombzsák ezúttal nem szükséges!) Kérjük, a térképen megadott
körzetekben a gyûjtés napját megelõzõ estig készítsék ki a
zöldhulladékot!
Április 14-ig: Rákoskert: Összekötõ utca páros oldal - Pesti út
páratlan oldal- Zsigmond utca által határolt terület
Április 24.: Rákoscsaba-Rákoskeresztúr: Péceli út páros oldal Tápióbicske utca páratlan oldal - Pesti út páros oldal - Ferihegyi
út páros oldal - hatvani vasútvonal által határolt terület

R

Május 4.: Rákosliget és Rákoscsaba-Újtelep: Cinkotai út hatvani vasútvonal - Tarcsai út által határolt terület
Május 5.: Rákoscsaba: Pesti út páros oldal - Tápióbicske utca
páros oldal - Péceli út páratlan oldal által határolt terület
Május 6.: Rákoskeresztúr: Összekötõ utca páratlan oldal - Pesti út páratlan oldal, Borsó utca és 513. utca közötti kertvárosi terület; Akadémia-Újtelep; Rákoshegy egész területe és a Helikopter lakópark; Madárdomb
További felvilágosítás:
Önkormányzatunk Környezetvédelmi Csoportja: 253-3410,
kornyezet@rakosmente.hu
FKF Zrt. ingyenes zöldszáma: 06-80-204-386

Nagy várostakarítás Rákosmentén
prilis 18-án és 25-én, a Föld világnapja elõtti és utáni szombatokon Rákosmente Önkormányzata is
meghirdeti a Nagy Várostakarítás programját, közösen az FKF Zrt.-vel. Eszközöket és frissítõt, pogácsát a helyszínen
biztosítunk.
Az alábbi helyszíneken várjuk a környezetük rendjéért, tisztaságáért tenni
akaró polgárokat:

Á

- Színes Házak mögött, a Pesti út 20nál, a szelektívsziget mellett - 11 órakor
Rákoskert
- Rákoskerti vasúti megállónál - 10
órakor
Rákoscsaba
- Anna és Pajta utca sarkán, a patakhídnál - 9 órakor
- Péceli út és Laffert utca sarkán - 9
órakor
Rákosliget és Rákoscsaba-Újtelep
- Fackh Károly téri játszótérnél - 9 órakor

ÁPRILIS 18-án, SZOMBATON
a találkozók helyszínei:
Rákoskeresztúr
- Pesti út 156. és Kaszáló utca 46. kö- ÁPRILIS 25-én, SZOMBATON a találzötti homokozónál - 9 órakor
kozók helyszínei:
- Családi és Társadalmi Rendezvé- Rákoskeresztúr
nyek házánál, Csabai út 20. - 9 órakor
- Garzonházak (Pesti út 27-29.) - 9 órakor

- Honvédsírok - 10 órakor
- Nyúldomb (Bakancsos utca) - 10
órakor
Rákoshegy
- Helikopter lakópark, Ismeretlen Katona sírja az Újmajori út végén - 9 órakor
- Összekötõ utcai vasúti átjáró - 9
órakor
Rákoscsaba
- Nemesbükk és Nagyszentmiklós utca sarkán - 10 órakor
Rákoscsaba-Újtelep
- Aranykút játszótér - 10 órakor
Bõvebben a programról:
Környezetvédelmi Csoport 253-3410
kornyezet@rakosmente.hu,
rozsahegyi.peter@rakosmente.hu
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Negyvenéves kerületünk mûvésziskolája
Dely Csaba igazgató díszpolgár lett
 SZAKÁCS ZSUZSA
rákoskeresztúri
Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény fennállásának 40. évfordulóját a
Bartók Béla Zenei Napok 2009. jubileumi
gálakoncerttel ünnepelte március 28-án a
Vigyázó Sándor Mûvelõdési Házban. A színpadon közel százhúsz
kisdiák - a szolfézs tanszak által kibõvített
Bartók Béla Gyermekkar Décsi Magdolna vezényletével - énekelte
Gyarmati Károlynak, az
iskola tanárának e napra komponált ünnepi
indulóját Jubileum 40.
címmel.
Az õsbemutató után
a népzene tanszak tisz-

A

tán szóló somogyi népdalokkal, citerán kísért
dunántúli gyermekdalokkal mutatkozott be,
Gyárfás Péter növendék
zongorán Lisz Ferenc hmoll Etûdjét adta elõ,
majd Zászkaliczky András Loissas Tangó Boleróját oboán szólaltatta
meg. A vonóstanszakot
a Hlács testvérek, Krisztián (hegedû) és István
(gordonkán) képviselte, felkészítõ tanáruk
édesanyjuk,
Hlács
Gusztávné és Szabó István volt.
A tanárok is kitettek
magukért a jubileumi
koncerten, Gáspár Rita
zongorán Debussy mûvét, Szabó István, Ugron Katalin gordonkán
Kodály Zoltán Duók címû darabját, Vadernáné

Szabó Katalin pedig orgonán Pekka Kostiainen
Fantáziájával aratott
vastapsos sikert. Haraszti Pál – volt növendék – a Magyar Állami
Operaház harsonamûvésze Hidas Frigyes
Fantáziáját szólaltatta
meg hangszerén.

Almaosztás Csabán
Ezerötszáz kerületi diák kapott gyümölcsöt

Riz Levente polgármester bejelentését óriási
tapsvihar követte, miszerint a képviselõ-testület egyhangúlag Dely
Csabának, a Bartók Béla
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatójának ítélte Rákosmente Díszpolgára címet.

NyelvÉSZkedtek
a Kossuthban

 KILI TAMÁS

 MUNKATÁRSUNKTÓL

árcius 26-án az
egészséges táplálkozásra való nevelés
jegyében huszonkilenc
piaci vállalkozó felajánlásaként egy-egy
almát kapott másfélezer kerületi diák és
óvodás Rákoscsabán.
A rekeszeket Niedermayer Kálmán, a XVII.
kerületi Piacfelügyelõség vezetõje és munkatársa, Csermely Balázs cipelte Dunai Mónika önkormányzati
képviselõ, civil tanácsnok kíséretében, aki a
szervezésben nyújtott
segítséget.
Eddig két kerületrészt jártak be, és az a
tervük, hogy Rákosmente mindegyik oktatási intézményébe ellátogatnak majd az ajándékgyümölccsel, szün-

árcius 27-én a
Kossuth
Lajos
Általános Iskola másodszor rendezte meg a
Bendegúz Gyermek és
Ifjúsági
Akadémia
nyelvÉSZ országos versenyének Pest megyei
fordulóját.
A megnyitót követõen került sor az írásbeli
feladatok megoldására,
amelyet 240 versenyzõ
45 percen keresztül írhatott.

M

M

idõben pedig az idõsek
otthonaiba, nyári táborokba fognak friss, szezonális
gyümölcsöt
vinni. A korábbi akciós
napon a rákosligeti
óvodákban, iskolákban
osztottak szét mintegy
ezer darab almát, most
pedig a rákoscsabai oktatási intézmények kerültek sorra. Összesen

ezerötszáz almát fogyaszthattak el a gyerekek.
Amellett, hogy az iskolai koszt rendszeresen kínál valamilyen
gyümölcsöt, minden
ilyen akció segít abban,
hogy fenntartsa az érdeklõdést a friss, vitaminokban gazdag magyar gyümölcs iránt.

Az ünnepi hangverseny második részét a
tanári vonósnégyes Rózsavölgyi Márk mûvével kezdte, majd a Bársony Színpad növendékei Bartók Bélával készítettek egy képzeletbeli riportot. Lúdanyó
meséit zongorán Kalla
Tiborné tanár és Szabó
Gergely növendék szólaltatta meg, ezután
Dely Csaba Repetitio
No 1. mûvét a Camaerata Fúvós Kamaraegyüttes adta elõ. Igen
nagy sikert arattak a
régi növendékek, Bokor
Jutta, a Magyar Állami
Operaház magánénekese és Kaltenecker
Zsolt jazz-zongora mûvész. A balettkar Kardtáncával zárult az ünnepi mûsor.

A gyerekek négyféle
kézmûves-foglalkozáson vehettek részt. Hóvirágot ragasztottak,
facsipesz felhasználásával bábokat készítettek, gipszformákat festettek ki és szitázásos
technikával képeket
alkottak. Az informatika teremben játékprogramok közül választhattak.
A Kossuth Lajos Általános Iskola 15 diákja
jutott be a budapesti
döntõbe.
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„Színház az egész világ…”
Irodalmi összeállítás Rákoskerten
 KILI TAMÁS
Színházi Világnap
alkalmából Kussoltat a sors - Latinovits
Zoltán emlékezetére
címmel Pálfy Margit
színmûvésznõ lebilincselõ irodalmi összeállítással lepte meg a Rákoskerti Mûvelõdési
Ház nézõit március 29én. Ünnepi köszöntõt
mondott Dunai Mónika
képviselõ, majd Tímár
Tibor, a házban mûködõ Ascher Oszkár Színpad igazgatója köszöntötte a nézõket.
A hiteles és a mesterkélt pózt messze elkerülõ önálló mûsorban
többek között Ady Endre, Alföldy Jenõ, Csoóri
Sándor, Déry Tibor, József Attila, Nagy László

A

és Zelk Zoltán verseit,
prózáit hallhattuk remek közvetítéssel. Az
est csúcspontján természetesen Latinovits Zoltán hangja is megszólalt magnófelvételrõl,
majd Pálfy Margit szólt
néhány szót arról, milyen körülmények kö-

PÉCEL
CSENDES HELYÉN,
az M0 autóúthoz, BKV
buszhoz,vasúthoz közel
500 m2-nyi irodaház részben
vagy egészben bérbe adó!
Sokféle kialakítási lehetõség!
Nagy telek, parkoló, garázsok!
Ár 1.800.-Ft/m2

ÉRDEKLÕDNI:
06-28-452-856
ÉPÜLET
TERVEZÉS
INGATLAN
SZAKÉRTÉS
HOME ( center
ÉPÍTÉSI KÖZPONT
Bp. XVII. Pesti út 237. sz. A/1. iroda
(a földszinten)
T/F.: 257-5042, ill. (06-30) 9428-394

Tomcsik József
építészmérnök,
igazságügyi
ingatlanforgalmi szakértõ

www.tomcsik.hu

zött született meg az
eredetileg többszereplõs darab. A verses,
prózai összeállítás Elbocsátott légió címmel
indult 1976-ban Szokoly
Tamás szerkesztésében
és rendezésében, ám
csak három elõadást élt
meg, mert betiltották.
2006-ig fiókban hevert,
amikor Pálfy Margit
engedélyt kért a darab
szerkesztõjétõl arra,
hogy Latinovits 75.
születésnapja tiszteletére egyedül állítsa
színpadra a mûsort
Ady egyik költeményébõl merítve Kussoltat a sors címmel. Azt
talán ki sem kell mondani, hogy mennyire
aktuális ma is ez a harmincegynéhány évvel
ezelõtt
összeállított

Madárdombi
INGATLANIRODA
Vadkacsa u. 89.
2,5% közvetítési díj,
gyorsan elad, díjmentes
értékbecsléssel
házhoz megy.

mûsor – tette hozzá
Pálfy Margit, de errõl
tanúskodik Latinovits
Zoltán Naplójának néhány soros gondolata
is, melyet 1975-ben vetett papírra: „Lassan
minden elkorhad, vagy
inkább rothad, elmászik. Szétviszik a férgek az egészet, nem
marad alattunk föld.
Tízfelé húzzák, rágcsálják a gyökereinket.
Nem látok elõre semmit, valami nagy pusztulás elõtt állunk.”
Elõadás után meglepetések várták a nagyérdemût és a nézõtéren
helyet foglaló ascherosokat. Lipcsei Ágnes, a
ház igazgatója egy hatalmas, színpadot ábrázoló tortával várta a közönséget, az Ascher

KONTÉNER
INGYENES RAKODÁSSAL
ÉPÜLETBONTÁS,
FÖLDMUNKA

Oszkár Színpad társulatának tagjait pedig
egy-egy szál fehér rózsával köszöntötte a
Színházi Világnap alkalmából. Örömmel jelentette be, hogy négy
önkormányzati képviselõ – Dunai Mónika,
Hatvani Zoltán, Horváth
Tamás alpolgármester
és Piláth Károly –, valamint Riz Levente polgármester összesen 700
ezer forinttal támogatja
a színház éves mûködését. Jól jött ez a pénz
- hangsúlyozta Lipcsei
Ágnes, mert a válság
okozta takarékossági
intézkedések miatt veszélybe került a Rákoskerti Mûvelõdési Házban otthonra talált
Ascher Oszkár Színpad
mûködése.

GALLYAZÁS,
FAKIVÁGÁS,
SZIKLAKERT−,
PARKÉPÍTÉS,
FÜVESÍTÉS

a gondja???

Mi megoldjuk!
Hívjon, jövünk!
Tel./fax: (06-1) 258-1973
Mobil: (06-20) 932-0606

www.ingatlan.com/vadkacsa89

Ügyfélfogadás:
H–P: 10-19, Szo: 10-16
Tel.: 06-30-641-66-25,
258-66-30

Gerendõ Géza
kertésztechnikus

1171 Budapest,
Rákoscsaba utca 20.

✚

LIGET ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Rákosliget, Mátka u. 3. (Vegyimûveknél)

Kutyák, cicák, haszonállatok
teljes körû ellátása, ambuláns rendelés.
Mûtétek: cicák, kutyák speciális ivartalanítása,
baleseti sebészet. Immunizálási programok,
védõoltások veszettség ellen is.
Új szolgáltatás:
ultrahangos fogkõ-eltávolítás.
Rendelési idõ:
Hétfõ-péntek 17-19-ig, szombat 8-10-ig
Telefon:
258-0442

D

(üzenetrögzítõ éjjel-nappal)
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