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Lengyel elismerések
# MUNKATÁRSUNKTÓL
únius 25-én Andrzej
Krzysztof Kunert, a
Harc és Mártíromság
Emlékét Õrzõ Tanács
fõtitkára a Lengyel Köztársaság
Budapesti
Nagykövetségén kitüntette többek között Buskó Andrást, a XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat elnökét,
az Országos Lengyel
Kisebbségi
Önkormányzat elnökhelyettesét a magyarországi
lengyel emlékhelyek
megõrzése érdekében
kifejtett munkájáért.
Andrzej Krzysztof
Kunert méltatta Magyarországnak a lengyel menekültek érdekében kifejtett segítségét. Csúcs Lászlóné, az
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke megköszönte Marcin Sokolowski
konzulnak és Buskó
Andrásnak a Rákoske-
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resztúri új köztemetõben helyreállított lengyel parcella érdekében kifejtett segítséget.
A lengyel parcellát június 26-án szentelték
fel. A 108 sírkereszt és
az újonnan felállított
kõkereszt a lengyel állam támogatásával valósult meg.
Június 27-én Szent
László király tiszteletére
egész napos ünnepségsorozatot reneztek Szabolcs községben, ahol
megemlékeztek Lengyelország és Magyarország évszázadokon

átívelõ barátságáról is.
Az ünnepség díszvendégei Roman Kowalski,
Lengyelország nagykövete és Fodor Lajos, a
Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára voltak.
Az eseményen átadták a Szent László-díjat
is Marcin Sokolowski
konzulnak. Magyarországi Lengyelekért díjban részesült a rákosligeten mûködõ Magyar-Lengyel Baráti
Kör. Az elismerést Puskás Mária klubvezetõ
vette át.

Szent Iván-éj Rákoskerten
ár hagyomány,
hogy június 24-én
este a Rákoskerti Mûvelõdési Ház kertjét csodára és varázslatra váró
rákosmentiek
töltik
meg, hogy együtt köszöntsék Szent Iván éjszakáját. Úgy tartják,
ilyenkor minden megtörténhet. A hagyományok szerint ez az éjszaka hordozza a legtöbb
varázslatot, tele van titkokkal és izgalmakkal.
A nyári napfordulóhoz
számos babona kötõdik,
a legtöbb a tûzzel kapcsolatos.
A mûvelõdési ház
kertjében este kilenckor
meggyújtották a tüzet,
és elkezdõdött a nyírbátori Szárnyas Sárkányok komédiázása. Tár-
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Megújult a Rádió17
„Legyen ön is fültanúja Budapesten és Pest megyében!” – Rákosmentén sokak számára ismerõs ez a mondat, amellyel a Rádió17 munkatársai köszöntik nap mint nap a hallgatókat az FM
96,8 hullámhosszon. Orbán Zoltán fõszerkesztõ
tavasz óta irányítja ötfõs csapatát Kõbányán, a
korszerûen felszerelt Kõér utcai stúdióban.
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sulatuk az utcaszínházas hagyományokat, az
alternatív színházi kísérleteket és a cirkuszi
eszközöket használták
fel mûsoruk során. A fiúk gólyalábon érkeztek,
és nagy derültség közepette elevenítették fel a
régi hagyományõrzõ játékokat, fáklyákat gyújtottak, amelynek körülhordása termékenységfokozó, de láthattunk

tûzcsóválást, tüzes karikák hajigálását a magasba. A Sárkánylányok
mitikus elõadással mutatkoztak be, majd látványos tûztánccal és
tûzzsonglõrködéssel
kápráztatták el a közönséget.
Az est befejezéseként
megkezdõdött a régi
szokásvilág felelevenítése, a tûzugrás. Gyerekek, felnõttek egymás
után, kézen fogva szaladtak neki a lángoknak, ami állítólag a gyógyítást, a szerelmet, a
házasságot, a termékenységet és a megtisztulást is elõsegíti.
A rákoskerti Szent
Iván éjszakáján jelen
volt Riz Levente polgármester és Hatvani Zoltán
önkormányzati képviselõ is.

vekkel ezelõtt már dolgozott ezen a hullámhosszon. Akkor elment,
most mi hozta vissza?
– A rákoskeresztúri
Kis utcai stúdióban volt
mûsorom, de egy idõ
után bizonytalanná váltak a fizetések. Az idén
ifjú Süllõs Gyula és Süllõs
Gyuláné tulajdonosok
megkerestek azzal az
ajánlattal, hogy szabad
kezet kapok, legyek én a
Rádió17-nek a fõszerkesztõje. Erre nem tudtam nemet mondani.
– Fõszerkesztõként mit
tartott a legfontosabb célnak?
– Hogy minél többen
megismerjék, és minél
többen hallgassák a Rádió17-et.
– A válasz egyértelmû,
de mit tettek, hogy ez meg
is valósuljon?
– Elsõ lépésként arculatváltást akartam végrehajtani. Ehhez persze
a kollégáim együttmûködése is kellett. Mielõtt
elkezdõdött a közös
munkánk, a beszélgetések során hamar kiderült, az értékrend és az
értékteremtés fogalmát
hasonlóan gondoljuk.
Így már nem volt nehéz
összeállítani az új mûsortervünket. Vannak
napi szerkesztõk, elõkészítõk, ez eddig nem
volt. A naponta megszólaló mûsorsávok tervezettek, színvonalasak,
a kollégáim pedig igen
felkészülten ülnek le
minden alkalommal a
mikrofon elé.
– Mi az, ami tavasz óta
hallhatóan megváltozott az
FM 96,8-os hullámhosszon?

– Kiemelten kezeltem
a magyar zenészek, zenekarok megszólaltatását, bemutatását. Ma
már a mûsorok majd kilencvenöt százalékában
hazai elõadók szólalnak
meg. Nagy hangsúlyt
helyeztem az igényes
élõ adásokra, népszerû
vendégekkel. Megfordult már a stúdiónkban
pl. Szakonyi Károly, Zorán, Õze Áron.
– Kihez, kikhez szól a
Rádió17?
– Szinte mindenkihez.
Fõszerkesztõként elindítottam a reggeli versmondást. Köszönet érte
a Magyar Színház tagjainak és az akadémistáknak. Megpróbáltuk úgy
összeállítani a mûsorokat, hogy az a korosztály is érdekesnek találja, amelyik a téma alapján nem is érintett. Sugárzunk csacsogós nõi
magazint, kissé harsányabbat a fiatalabb korosztálynak, és esténként
egy órán keresztül élõ
mese szól a legkisebbeknek. Mûsorrésztõl függetlenül várjuk a hallgatók zenei kívánságait,
sms-eit, e-mailjeit, ezzel
is interaktívvá téve a
mûsorokat. A Rádió17
tulajdonosaitól maximális bizalmat kapunk,
ami a munkánkhoz elengedhetetlen.
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Kerületi siker
a fitness-vb-n

Hagyományõrzõ íjászok
Kerületi iskolákban is kipróbálható a sportág
# MUNKATÁRSUNKTÓL
z elmúlt 2 évben
iskolai és egyéb
rendezvényeken egyre
többen találkozhattak
már a Rákosmenti Turul Szittya Íjászokkal.
A hagyományõrzõ
íjászat alapjait Zlatnik
Krisztián, Zlatnik József
és Molnár Lajos az Ecseri
Szittya Íjászoknál sajátították el, az egyesület
2008 szeptemberében
alakult meg.
Múlt év szeptemberétõl a Laborcz Ferenc Általános Iskolában diákok, szülõk, tanárok részére hirdették meg az
íjászat lehetõségét.
Ezeken a foglalkozásokon az egyesületi és
az iskolából jelentkezõ
új tagokat készítették fel
az országos hagyo-
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kájának meglett az
eredménye. Gyõzelméjúlius 2-5. között vel kvalifikálta magát a
S z l o v á k i á b a n jövõ évi mexikói vb-re.
megrendezett Gyermek Fitness-világbajnokságon magyar gyõzelem született. A
rákosmenti Benkõ Regina
korosztályában
megnyerte a világbajnokságot!
A versenyen 13 ország képviseltette magát 3 korcsoportban.
Több kontinensrõl érkeztek a résztvevõk,
még Amerikából is, hazánkból 12 versenyzõ
vett részt a megmérettetésen. Benkõ Regina
a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulója, 4
éves kora óta foglalkozik a fitnesszel, többszörös magyar bajnok.
Kemény, kitartó mun- Benkõ Regina
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mányõrzõ íjászversenyekre. A rendszeres
edzéseknek köszönhetõen a szeptemberben
jelentkezõ új tagok közül a tavaszi és a nyári
versenyeken már 2 diák
és 1 szülõ is dobogós
helyezést ért el a több
éve íjászkodó versenytársakkal szemben.
Az egyesület várja
azoknak a kerületi iskoláknak a jelentkezését,
akik szeptembertõl intézményük tornatermé-

ben íjászoktatással bõvítenék a diákok, szülõk,
tanárok szabadidõs tevékenységének lehetõségét.
Õsszel tovább folytatódik a Laborczban az
íjászoktatás, illetve z érdeklõdõk számától függõen a Diadalban is
megkezdik az oktatást.
Információ:
Zlatnik
Krisztián 06-20-942-7117,
e-mail: turul-szittya@freemail.hu,
honlap:
www.turul-szittya.hu.

Floorballos bronzérem a Laborczból
# MUNKATÁRSUNKTÓL
Magyar Floorball Szakszövetség szervezésében
idén Leányfalun rendezték
meg az Unihoki Floorball Diákolimpia országos döntõjét.
A Laborcz Ferenc Általános
Iskola tanulói a II. korcsoportos fiúk küzdelmében kiemelkedõ teljesítményt nyújtva a 3.
helyen végeztek.
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A negyedikes fiúk elõször
indultak az Unihoki bajnokságban. Ezt a sportot a nagypályás floorball szabályai szerint
játsszák, csak kisebb a játéktér;
a csapatot három mezõnyjátékos és egy kapus alkotja. A fiúk a budapesti selejtezõn az elsõ helyet szerezték meg és jutottak az országos döntõbe,
ahol nyolc iskola csapata mérkõzött egymással. A csoport-

küzdelmekbõl veretlenül jutottak az elõdöntõbe, itt azonban
a debreceni floorballosok ellen
vereséget szenvedtek. A III. helyért a budapesti Remetekertvárosi Általános Iskola csapatával vívtak nagy csatát, végül
büntetõkkel gyõztek. A bronzérmesek: Bognár András, Fekete
Róbert, Gonda Gábor, Molnár Balázs, Pupek Márkó, Rákász Dániel, Szelley Áron, Takács Roland.

3. kosárlabda HIP-Hop fesztivált az 525. téren
Július 31-én 10 órától rendezik meg
a 3. kosárlabda HIP-Hop fesztivált
az 525. téren.
Ízelítõk a programból:
3-3 elleni félpályás játék
4-4 elleni egész pályás játék
zsákolóverseny
3 pontos dobóverseny
Büntetõdobó-verseny: mennyit dobsz be 10-bõl
király 2 labdás kiesõs játék a büntetõ vonalról „szivatás”

Akik szórakoztatják a résztvevõket:
Animal Cannibals, Face Team,
kicsiknek a légvárat Gyuri biztosítja.
Aki ételt ad a résztvevõknek: Tizenhét étterem
Ahol a jelentkezés feltételei megtalálhatóak:
www.525.gportal.hu
A rendezvény fõvédnöke: Riz Levente polgármester
Védnöke: Hatvani Zoltán képviselõ
Akik nélkül nem tudott volna létrejönni a rendezvény: Tóth Ádám -fõszervezõ és Koszorúsné
Tóth Katalin szervezõasszisztens-területi
önkormányzati képviselõ

Amatõr teniszverseny
ákosmente Önkormányzata és a Rákosmenti Tenisz Klub amatõr teniszversenyt rendez férfiak és nõk
részére. Augusztus 14-én és
15-én 9 órától a Rákosmenti
Teniszklub
teniszpályáin
(Péceli út 144.). Nevezni lehet a helyszínen a verseny
napján 8.45-ig. Díjazás: érem,
oklevél. Érdeklõdni lehet a
06-30-529-1878 és a 256-1683as telefonszámokon.
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Lomtalanítás Rákosmentén
Önkormányzati fellépés a lomizókkal szemben
# SZAKÁCS ZSUZSA
bejövõ panaszok
kapcsán Riz Levente polgármester közös
járõrözést,
akciókat,
razziákat kezdeményezett, amely során az önkormányzat, a közterület-felügyelet, a rendõrség és a polgárõrség közös erõvel járta az utcákat és intézkedett a szabálysértést
elkövetõ
lomizókkal szemben.
Ilyen akció indult a kerületi rendõrkapitányság parkolójából július
5-én este. A közrendvédelmi akció rendõrségi
biztosítását Salgó László,
Rákosmente rendõrkapitánya személyesen
irányította, ott volt Riz
Levente polgármester,
Paizs Gábor, a kerületi
közterület-felügyelet
vezetõje, Brauer Márta
referens, a Delta Polgár-
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õrség tagjai és a Rákosmente Kft. munkatársai.
A razzián megtudom,
azok is büntethetõk,
akik a megadott idõpont elõtt teszik ki az
utcára feleslegessé vált
tárgyaikat, elõsegítve
ezzel a több napig Rákosmentén sátrat verõk
jelenlétét. A felügyelõk
már többször felhívták
a lomizók figyelmüket,
ne vadkempingezzenek
közterületen, és ne
gyûjtsék kupacokba a
fémhulladékot.
A konvoj elõször a
Kaszáló úti lakótelep
szélén áll meg, az öszszegyûjtött fémhulladék a teherautó platójára kerül, majd ugyanezt
megismétlik a Pesti út
99. és 91. szám elõtt is. A
rendõrök az okmányokat ellenõrzik, amibõl
kiderül, a kupacok õr-

zõi Záhonyból, Szabolcs
és Borsod megyébõl érkeztek. A Madárdombon lévõ Aranylúd utca
végén nyolcszemélyes
sátor húzódik meg a fák
között. Gazdája nem
mutatkozik. A sátor is a
teherautóra kerül.
A Pöröly és a Laffert
utca sarkán tekintélyes
mennyiségû
szemét
gyûlt össze, pedig még
jó pár nap van az elszállításig. A közterület-felügyelõk felébresztik az

autókban alvókat, akik
Jászkisérrõl érkeztek.
Elmondják, már jó ideje
ismerik a lomtalanítás
idõpontjait, de azt nem
árulják el, hogy ki a hírforrás. Még be sem
szállunk az autókba,
már nyúlnak a telefon
után, és mesélik társaiknak az ellenõrzést.
Rákoskerten a Kékliliom és a Pesti út sarkán
Hatvani Zoltán képviselõ vár bennünket. Náluk csak tíz nap múlva

esedékes a lomtalanítás, de már most beköltözött egy háromtagú
család a régi Barkas
kasznijába, ami szintén
a Rákosmente Kft. teherautójának platójára
kerül. Az éjszakába
nyúló ellenõrzés során
a felügyelõk még felszámolják a Ferihegyi
úton, a gimnáziumnál
fóliából, ágybetétbõl
létrehozott átmeneti
szállást. Riz Levente az
este során hangsúlyozta, az intézkedés egyik
célja, hogy biztosítsák a
lakosság nyugalmát és
biztonságát.
Salgó
László rendõrkapitány
szerint a tapasztalatok
azt mutatják, a rendõri
és más hivatalos szervek jelenléte az utcákon
elriasztják az ilyen alkalmakkor megszaporodó besurranásos lopások elkövetõit.

Kerületi rosszfiúk/lányok top 10-es listája
XVII. kerületi rendõrkapitányság
rendszeresen közreadja a kerületünkben bejelentett lakcímmel rendelkezõ, vagy egyéb okból valószínûleg itt
tartózkodó leginkább keresett 10 körözött személy nevét és fényképét. A

A

rendõrség kéri, ha valaki felismer közü- képp ne lépjenek velük kapcsolatba, ne
lük valakit, tegyen bejelentést a 253-24- próbálják meg feltartóztatni õket, vár40-es telefonszámon vagy hívja a 112-es ják meg a járõr kiérkezését!
központi segélyhívót.
A bejelentõ adatait a rendõrség
A körözött személyek közül néhány
veszélyes bûnözõ lehet, ezért semmititkosan kezeli.

Misik Milán

Bakos Tamás

Heffner Johann

Wágner Milán

Csorvási Gedeon

Tajti József

Barta Krisztián Zsolt

Jakab Péter Zsolt

Pechmann Balázs

Juhász József

