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Õszig elkészülnek az új P+R parkolók
A beruházás keretében 368 autóférõhelyet és 80 kerékpárnak fedett tárolót alakítanak ki
A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett, 2008 nyarán elbírált uniós pályázaton 23 P+R parkoló felépítésére nyertek el támogatást budapesti kerületek és környékbeli települések. Összesen több mint 1
milliárd 380 millió forint uniós pénzt fordíthatnak az érintett önkormányzatok a parkolóépítésre. A támogatás aránya 80-90 százalékos,
a beruházás fennmaradó költségét a pályázóknak kell állniuk.

 VARGA ORSOLYA
XVII. kerületi önkormányzat egy
konzorciumot hozott
létre a Parking Kft., a
MÁV és a XXII. kerület
részvételével, amely
konzorcium közel 395
millió forint vissza
nem térítendõ támogatást nyert hat parkoló
építésére: Rákoskerten
69, Rákoshegyen 136,
Rákoscsabán 135, Rákoscsaba-Újtelepen 28,
Budafok-Hároson 62,
Budafok-Belvárosban

A

140 férõhely létesül. A
két önkormányzat, valamint a MÁV és az állam biztosítja a telkeket, a Parking Kft. adja
a 10 százalékos önerõt.
A pályázatban vállalt
feltételek értelmében
az új létesítmények ingyenesek lesznek. Öt
évig a Parking Kft. üzemelteti õket, majd az
önkormányzatok veszik át a kezelésüket. A
parkolókban térfigyelõ-kamerák felügyelik
majd az autók biztonságát.

Tavaly adták át Rákosligeten az elsõ P+R parkolót
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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
utolsó csütörtökén 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
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Rákoscsabán 135 parkolóhelyet és 20 kerékpárnak fedett tárolót alakítanak majd ki

A kivitelezésrõl szóló közbeszerzési pályázat április közepén
megjelent, a szerzõdéskötés, a beruházás kezdete júniusban várható. A teljes fejlesztés
hozzávetõleg 18 ezer
négyzetméteren aszfaltburkolatú feltáró
utakat, térkövezett parkolókat, aszfaltozott
járdákat, bazaltbeton
buszfordulókat és fedett kerékpártárolókat
foglal magában szegélyekkel, a meglévõ
közúthálózathoz kapcsolódóan.
A kiírás szerint öszszesen 570 autós parkolóhelyet és 120 férõhelynyi fedett kerékpártárolót létesítenek.
A kerékpártárolókat a
Kerékpáros Magyaror-

szág Program paraméterkönyvének megfelelõen kell kialakítani. A
vállalkozónak az utakhoz és parkolókhoz
kapcsolódó vízelvezetési, közmû kiváltási,
közmû védelmi, közvilágítási és kertészeti
munkákat is el kell végeznie.
A beruházás keretében Rákosmente négy
vasútállomásán épülnek parkolók. Rákoscsaba vasútállomáson
5500 négyzetméter út,
parkoló, járda és zöldterület rendezés, 135
parkolóhely, 20 kerékpárnak fedett tároló és
buszforduló; Rákoshegy vasútállomáson
3600 négyzetméter út,
parkoló, járda és zöldterület rendezés, 136
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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.
Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.
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parkolóhely és 20 kerékpárnak fedett tároló; Rákoskert vasúti
megállóhely
2400
négyzetméter út, parkoló, járda és zöldterület rendezés, 69 parkolóhely (ebbõl 45 új,
24 felújítandó), 20 kerékpárnak fedett tároló és buszforduló, Rákoscsaba-Újtelep vasúti megállóhelyen 670
négyzetméter út, parkoló, járda és zöldterület rendezés, 28 parkolóhely és 20 kerékpárnak fedett tároló
fog megvalósulni.
Az ajánlatokat május
27-ig kell benyújtani a
jelentkezõknek, a szerzõdéskötés tervezett
idõpontja június 16., a
beruházás várható befejezése október 30.
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Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület –
egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-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., SZLBelnök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között
a Rákoscsabai Közösségi Házban.
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Virágszigetek Rákosmentén
Virágba borultak az õsszel elültetett növények
 VARGA ORSOLYA
z önkormányzat
õsszel több közterületen virágszigeteket
alakított ki a kertvárosi
jelleg erõsítése, a kerület
szépítése érdekében.
Az ágyásokba fõleg
árvácskákat ültettek,
amelyek most különbözõ színekben pompáznak többek között a
Csaba vezér téren,
Rákoskerten az Irsa utca – Rákoskert sugárút –
Pásztortûz utca találkozásánál, a Pesti út Erzsébet sugárút találkozásánál és a Rákoshegyi
vasútállomásnál. A virágosítási program idén
A Pesti út Erzsébet körút találkozásánál, a Wass Albert-szobornál található virágsziget
is folytatódik.

A

A Rákoshegyi vasútállomás, Kodolányi János tér

Rákoskerti árvácskák

Tegyünk a Rákos-patak környezetéért
A környezetvédelmi program keretén belül május
9-én kerékpáros bejárást
szervezünk a Rákos-patak mentén a szomszédos, kõbányai Kertváros
lakosságával együtt annak érdekében, hogy felmérjük az illegális szemétlerakás és kábelégetés helyzetét és helyszíneit.
A találkozás helyszíne és
ideje: Kertvárosi Iskola,
10 óra.
Az 526. soron található
kiserdõt több társadalmi

munka keretén belül
igyekeztünk megtisztítani, rendbe rakni, hogy az
itt élõ lakosság részére
biztosítani tudjuk a zavartalan kikapcsolódás lehetõségét.
A program befejezéseként a két kerületrész közös beszélgetéssel dolgozná ki a további
együttmûködési tervet a
tavalyi jól bevált helyszínen, a Kertvárosi Kiserdõben egy tányér gulyásleves elfogyasztása
mellett.

Meghívott vendégeink:
Pesti Imre országgyûlési
képviselõ
Riz Levente polgármester
Rózsahegyi Péter környezetvédelmi bizottsági elnök
Gyögy István 14. sz. és
Kucsák László 26. sz. választókerületi elnökök
Mindenkit szeretettel várunk!
Koszorúsné Tóth Katalin
XVII. ker. és Agócs Zsolt
X. ker. képviselõk

1% 1% 1%
A Makk Marci Egészséges Gyerekekért Közhasznú
Alapítvány ezúton szeretné megköszönni, 2007.
évi, személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%kokból 2008-ban, számlánkra beérkezett 679 298
forintot. Alapítványunk a Budapest XVII. kerület,
Lázár-deák utca 13-15. szám alatt mûködõ Összefogás Óvoda pedagógiai, nevelési tevékenységeit
segíti. Köszönjük, hogy ebben a formában is hozzájárultak közös céljaink megvalósításához. A beérkezett összeget a gyermekek képesség- és mozgásfejlesztõ játékaira, és udvari játékfejlesztésre
fordítjuk. Ezúton is tisztelettel kérjük, amennyiben
módjukban áll, továbbiakban is támogassák Alapítványunkat az adójuk 1%-val, gyermekeink
egészségesebb és szebb óvodáséveiért. Adószámunk: 18187812-142.
Az Alapítvány kuratóriuma és az óvoda vezetõsége
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A költészet napja Rákoskerten
Nemcsák Károly és Tolcsvay Béla mûsorával emlékeztek a jeles napra
 KILI TAMÁS
költészet napja alkalmából, amelyet
1964 óta ünnepeljük
meg, „Szép szerelmem
Magyarország” címmel
Nemcsák Károly és Tolcsvay Béla pódiummûsorát láthattuk a Rákoskerti Mûvelõdési Házban április 5-én. A mûsor elõtt Fohsz Tivadar alpolgármester mondott
köszöntõt. A két mûvész – tökéletes párost
alakítva – szívet melengetõ irodalmi köntösbe
formálta meg mondanivalóját, mégpedig a
múlt történésein keresztül. Segítségül híres költõk verseit, megzenésített dalait hívták, általuk
próbálták alázattal, de
pátosz nélkül érzékeltet-

A

ni, milyen szép is Magyarország.
Két, önmagában is
megálló, mesterien egymásra úsztatott mûsort
hallhattunk egybeötvözve, hangulatában illeszkedõ, hatásában pe-

SCALPEL
LASER
KLINIKA
1184 Bp. XVIII.,
Kubinyi I. u. 6. (Zalka M.)
Tel.: 292-3537, 06-30-919-5740
fax: 297-0039
Hétfõ, kedd, szerda,
csütörtök, péntek 15-19-ig
Bõrgyógyászat, bõrsebészet
bõrgyógyászati konzultáció,
szemölcs, bõrelváltozások,
tetoválások, bõrdaganatok
lézeres eltávolítása,
benõtt köröm végleges
korrekciója, rákszûrés
Egynapos sebészet,
lézersebészet
sérv-, visszér-, bütyökmûtétek,
aranyér, végbélbetegségek
konzervatív és mûtéti kezelése,
rákszûrés
Plasztikai sebészet
szemhéj-, fül-, orrplasztika,
ránctalanítás, Botox,
kollagénfeltöltés, emlõmûtétek,
zsírleszívás, hegkorrekció, lézeres
hajátültetés, bõrregeneráló kezelés
Fájdalom-klinika
Nõgyógyászat

A klinikán alkalmazott korszerû
mûtéti eljárások és érzéstelenítési
módszerek miatt betegeinket rövid
megfigyelés után hazabocsátjuk,
megrövidült sebgyógyulás és csekélyebb fájdalom mellett a gyógyulás
szakaszait otthonukban tölthetik.

dig megduplázott eredménnyel. Nemcsák mûsorában Petõfi hazafias,
forradalmi versei kiváló fundamentumként
szolgáltak Kölcsey Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Radnóti Miklós,

Reményik Sándor és Ady
Endre verseihez.
Tolcsvay Béla bebizonyította, hogy gitár
helyett egy szál rézcsengõvel is lehet éneket kísérni, csak épp a
megfelelõ dalt kell

A CSICSERGÕ ÓVODA
pályázatot hirdet

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek: felsõfokú óvodapedagógus képesítés, büntetlen
elõélet, gyermekgondozással kapcsolatos 1-3 év tapasztalat, egészségügyi alkalmasság, beszédhelyesség. A pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 10.
A pályázatot az alábbi címre kérjük postázni: Nagyné Szabó Etelka
óvodavezetõ Csicsergó Óvoda 1173, Budapest, Kaszáló u. 48.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 15.
Az állás elfoglalásának kezdete: 2009. augusztus 24.

4, 6, 8m3-es konténer
rendelésre, sitt- és
szemétszállítás

Telefon:

PÉCEL
CSENDES HELYÉN,

AUTÓÜVEG

az M0 autóúthoz, BKV
buszhoz,vasúthoz közel
500 m2-nyi irodaház részben
vagy egészben bérbe adó!
Sokféle kialakítási lehetõség!
Nagy telek, parkoló, garázsok!

eladás-beszerelés

Ár 1.800.-Ft/m2

06-30-596-3188
GÉPI

FÖLDMUNKA

SZÉLVÉDÕJAVÍTÁS
1171 Budapest, Péceli út 124.
tel.: 257-9910, 06-20-971-3499

ÉRDEKLÕDNI:
06-28-452-856

megtalálni hozzá, és õ
megtalálta, Boldogaszszony anyánk címmel.
A Tolcsvay trió élõ legendája elõhúzta tarsolyából a zenekar egyik
ismert dalát is, a Tavaszvárót, amelynek
refrénjét a közönség
együtt énekelte a szerzõvel.
Elõadás után avatóünnepségre invitálták
a nagyérdemût a ház
aulájába. Lipcseiné Horváth Ágnes igazgató ötleteként az ún. „Töltõdõ sarok”-ban emelt,
versidézeteket tartalmazó tablót a két mûvésszel közösen Fohsz
Tivadar és Hatvani Zoltán rákoskerti képviselõ avatta fel a 2009. évi
költészet napja emlékére.

FÛKASZÁLÁS
FÛNYÍRÁS
FAKIVÁGÁS
alpintechnikával
kedvezõ áron
Tel.: 06-70-322-5980

Madárdombi
INGATLANIRODA
Vadkacsa u. 89.
2,5% közvetítési díj,
gyorsan elad, díjmentes
értékbecsléssel
házhoz megy.
www.ingatlan.com/vadkacsa89

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

