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Lengyel elismerések
MUNKATÁRSUNKTÓL

J únius 25-én Andrzej
Krzysztof Kunert, a

Harc és Mártíromság
Emlékét Õrzõ Tanács
fõtitkára a Lengyel Köz-
társaság Budapesti
Nagykövetségén kitün-
tette többek között Bus-
kó Andrást, a XVII. kerü-
leti Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat elnökét,
az Országos Lengyel
Kisebbségi Önkor-
mányzat elnökhelyet-
tesét a magyarországi
lengyel emlékhelyek
megõrzése érdekében
kifejtett munkájáért.

Andrzej Krzysztof
Kunert méltatta Ma-
gyarországnak a len-
gyel menekültek érde-
kében kifejtett segítsé-
gét. Csúcs Lászlóné, az
Országos Lengyel Ki-
sebbségi Önkormány-
zat elnöke megköszön-
te Marcin Sokolowski
konzulnak és Buskó
Andrásnak a Rákoske-

resztúri új köztemetõ-
ben helyreállított len-
gyel parcella érdeké-
ben kifejtett segítséget.
A lengyel parcellát jú-
nius 26-án szentelték
fel. A 108 sírkereszt és
az újonnan felállított
kõkereszt a lengyel ál-
lam támogatásával va-
lósult meg.

Június 27-én Szent
László király tiszteletére
egész napos ünnepség-
sorozatot reneztek Sza-
bolcs községben, ahol
megemlékeztek Len-
gyelország és Magyar-
ország évszázadokon

átívelõ barátságáról is.
Az ünnepség díszven-
dégei Roman Kowalski,
Lengyelország nagykö-
vete és Fodor Lajos, a
Honvédelmi Miniszté-
rium közigazgatási ál-
lamtitkára voltak.

Az eseményen átad-
ták a Szent László-díjat
is Marcin Sokolowski
konzulnak. Magyaror-
szági Lengyelekért díj-
ban részesült a rákos-
ligeten mûködõ Ma-
gyar-Lengyel Baráti
Kör. Az elismerést Pus-
kás Mária klubvezetõ
vette át.

SZAKÁCS ZSUZSA

Már hagyomány,
hogy június 24-én

este a Rákoskerti Mûve-
lõdési Ház kertjét cso-
dára és varázslatra váró
rákosmentiek töltik
meg, hogy együtt kö-
szöntsék Szent Iván éj-
szakáját. Úgy tartják,
ilyenkor minden meg-
történhet. A hagyomá-
nyok szerint ez az éjsza-
ka hordozza a legtöbb
varázslatot, tele van tit-
kokkal és izgalmakkal.
A nyári napfordulóhoz
számos babona kötõdik,
a legtöbb a tûzzel kap-
csolatos.

A mûvelõdési ház
kertjében este kilenckor
meggyújtották a tüzet,
és elkezdõdött a nyírbá-
tori Szárnyas Sárká-
nyok komédiázása. Tár-

sulatuk az utcaszínhá-
zas hagyományokat, az
alternatív színházi kí-
sérleteket és a cirkuszi
eszközöket használták
fel mûsoruk során. A fi-
úk gólyalábon érkeztek,
és nagy derültség köze-
pette elevenítették fel a
régi hagyományõrzõ já-
tékokat, fáklyákat gyúj-
tottak, amelynek körül-
hordása termékenység-
fokozó, de láthattunk

tûzcsóválást, tüzes kari-
kák hajigálását a magas-
ba. A Sárkánylányok
mitikus elõadással mu-
tatkoztak be, majd lát-
ványos tûztánccal és
tûzzsonglõrködéssel
kápráztatták el a közön-
séget.

Az est befejezéseként
megkezdõdött a régi
szokásvilág felelevení-
tése, a tûzugrás. Gyere-
kek, felnõttek egymás
után, kézen fogva sza-
ladtak neki a lángok-
nak, ami állítólag a gyó-
gyítást, a szerelmet, a
házasságot, a termé-
kenységet és a megtisz-
tulást is elõsegíti.

A rákoskerti Szent
Iván éjszakáján jelen
volt Riz Levente polgár-
mester és Hatvani Zoltán
önkormányzati képvi-
selõ is.

Szent Iván-éj Rákoskerten

Megújult a Rádió17

SZAKÁCS ZSUZSA

É vekkel ezelõtt már dol-
gozott ezen a hullám-

hosszon. Akkor elment,
most mi hozta vissza?

– A rákoskeresztúri
Kis utcai stúdióban volt
mûsorom, de egy idõ
után bizonytalanná vál-
tak 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 fõszer-
kesztõje. Erre nem tud-
tam nemet mondani.

– Fõszerkesztõként mit
tartott a legfontosabb cél-
nak?

– Hogy minél többen
megismerjék, és minél
többen hallgassák a Rá-
dió17-et.

– A válasz egyértelmû,
de mit tettek, hogy ez meg
is valósuljon?

– Elsõ lépésként arcu-
latváltást akartam vég-
rehajtani. Ehhez persze
a kollégáim együttmû-
ködése is kellett. Mielõtt
elkezdõdött a közös
munkánk, a beszélgeté-
sek során hamar kide-
rült, az értékrend és az
értékteremtés fogalmát
hasonlóan gondoljuk.
Így már nem volt nehéz
összeállítani az új mû-
sortervünket. Vannak
napi szerkesztõk, elõké-
szítõk, ez eddig nem
volt. A naponta meg-
szólaló mûsorsávok ter-
vezettek, 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 hullám-
hosszon?

– Kiemelten kezeltem
a magyar zenészek, ze-
nekarok megszólaltatá-
sát, bemutatását. Ma
már a mûsorok majd ki-
lencvenöt százalékában
hazai elõadók szólalnak
meg. Nagy hangsúlyt
helyeztem az igényes
élõ adásokra, népszerû
vendégekkel. Megfor-
dult már a stúdiónkban
pl. Szakonyi Károly, Zo-
rán, Õze Áron.

– Kihez, kikhez szól a
Rádió17?

– Szinte mindenkihez.
Fõszerkesztõként elin-
dítottam a reggeli vers-
mondást. Köszönet érte
a Magyar Színház tagja-
inak és az akadémisták-
nak. Megpróbáltuk úgy
összeállítani a mûsoro-
kat, hogy az a korosz-
tály is érdekesnek talál-
ja, amelyik a téma alap-
ján nem is érintett. Su-
gárzunk csacsogós nõi
magazint, kissé harsá-
nyabbat a fiatalabb kor-
osztálynak, és esténként
egy órán keresztül élõ
mese szól a legkisebbek-
nek. Mûsorrésztõl füg-
getlenül várjuk a hallga-
tók zenei kívánságait,
sms-eit, e-mailjeit, ezzel
is interaktívvá téve a
mûsorokat. A Rádió17
tulajdonosaitól maximá-
lis bizalmat kapunk,
ami a munkánkhoz el-
engedhetetlen.

„Legyen ön is fültanúja Budapesten és Pest me-
gyében!” – Rákosmentén sokak számára isme-
rõs ez a mondat, amellyel a Rádió17 munkatár-
sai 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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Az elmúlt 2 évben
iskolai és egyéb

rendezvényeken egyre
többen találkozhattak
már a Rákosmenti Tu-
rul Szittya Íjászokkal.

A hagyományõrzõ
íjászat alapjait Zlatnik
Krisztián, Zlatnik József
és Molnár Lajos az Ecseri
Szittya Íjászoknál sajátí-
tották el, az egyesület
2008 szeptemberében
alakult meg.

Múlt év szeptemberé-
tõl a Laborcz Ferenc Ál-
talános Iskolában diá-
kok, szülõk, tanárok ré-
szére hirdették meg az
íjászat lehetõségét.

Ezeken a foglalkozá-
sokon az egyesületi és
az iskolából jelentkezõ
új tagokat készítették fel
az országos hagyo-

mányõrzõ íjászverse-
nyekre. A rendszeres
edzéseknek köszönhe-
tõen a szeptemberben
jelentkezõ új tagok kö-
zül a tavaszi és a nyári
versenyeken már 2 diák
és 1 szülõ is dobogós
helyezést ért el a több
éve íjászkodó verseny-
társakkal szemben.

Az egyesület várja
azoknak a kerületi isko-
láknak a jelentkezését,
akik szeptembertõl in-
tézményük tornatermé-

ben íjászoktatással bõví-
tenék a diákok, szülõk,
tanárok szabadidõs te-
vékenységének lehetõ-
ségét.

Õsszel tovább folyta-
tódik a Laborczban az
íjászoktatás, illetve z ér-
deklõdõk számától füg-
gõen a Diadalban is
megkezdik az oktatást.

Információ: Zlatnik
Krisztián 06-20-942-7117,
e-mail: turul-szittya@free-
mail.hu, honlap:
www.turul-szittya.hu.

Hagyományõrzõ íjászok 
Kerületi iskolákban is kipróbálható a sportág

MUNKATÁRSUNKTÓL

AMagyar Floorball Szak-
szövetség szervezésében

idén Leányfalun rendezték
meg az Unihoki Floorball Di-
ákolimpia országos döntõjét.
A Laborcz Ferenc Általános
Iskola tanulói a II. korcsopor-
tos fiúk küzdelmében kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtva a 3.
helyen végeztek.

A negyedikes fiúk elõször
indultak az Unihoki bajnok-
ságban. Ezt a sportot a nagypá-
lyás floorball szabályai szerint
játsszák, csak kisebb a játéktér;
a csapatot három mezõnyjáté-
kos és egy kapus alkotja. A fi-
úk a budapesti selejtezõn az el-
sõ helyet szerezték meg és ju-
tottak az országos döntõbe,
ahol nyolc iskola csapata mér-
kõzött egymással. A csoport-

küzdelmekbõl veretlenül jutot-
tak az elõdöntõbe, itt azonban
a debreceni floorballosok ellen
vereséget szenvedtek. A III. he-
lyért a budapesti Remetekert-
városi Általános Iskola csapa-
tával vívtak nagy csatát, végül
büntetõkkel gyõztek. A bronz-
érmesek: Bognár András, Fekete
Róbert, Gonda Gábor, Molnár Ba-
lázs, Pupek Márkó, Rákász Dá-
niel, Szelley Áron, Takács Roland.

Floorballos bronzérem a Laborczból

3. kosárlabda HIP-Hop fesztivált az 525. téren

MUNKATÁRSUNKTÓL

A július 2-5. között
S z l o v á k i á b a n

megrendezett Gyer-
mek Fitness-világbaj-
nokságon magyar gyõ-
zelem született. A
rákosmenti Benkõ Regi-
na korosztályában
megnyerte a világbaj-
nokságot!

A versenyen 13 or-
szág képviseltette ma-
gát 3 korcsoportban.
Több kontinensrõl ér-
keztek a résztvevõk,
még Amerikából is, ha-
zánkból 12 versenyzõ
vett részt a megméret-
tetésen. Benkõ Regina
a Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola tanulója, 4
éves kora óta foglalko-
zik a fitnesszel, több-
szörös magyar bajnok.
Kemény, kitartó mun-

kájának meglett az
eredménye. Gyõzelmé-
vel kvalifikálta magát a
jövõ évi mexikói vb-re.

Kerületi siker 
a fitness-vb-n

Benkõ Regina

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 rendez-
vény: Tóth Ádám -fõszervezõ és Koszorúsné

Tóth Katalin szervezõasszisztens-területi 
önkormányzati képviselõ

Amatõr teniszverseny

R ákosmente Önkormány-
zata és a Rákosmenti Te-

nisz Klub amatõr teniszver-
senyt rendez férfiak és nõk
részére. Augusztus 14-én és
15-én 9 órától a Rákosmenti
Teniszklub teniszpályáin
(Péceli út 144.). Nevezni le-
het a helyszínen a verseny
napján 8.45-ig. Díjazás: érem,
oklevél. Érdeklõdni lehet a
06-30-529-1878 és a 256-1683-
as telefonszámokon.
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A bejövõ panaszok
kapcsán Riz Leven-

te polgármester közös
járõrözést, akciókat,
razziákat kezdeménye-
zett, amely során az ön-
kormányzat, a közterü-
let-felügyelet, a rendõr-
ség és a polgárõrség kö-
zös erõvel járta az utcá-
kat és intézkedett a sza-
bálysértést elkövetõ
lomizókkal szemben.
Ilyen akció indult a ke-
rületi rendõrkapitány-
ság parkolójából július
5-én este. A közrendvé-
delmi akció rendõrségi
biztosítását Salgó László,
Rákosmente rendõrka-
pitánya személyesen
irányította, ott volt Riz
Levente polgármester,
Paizs Gábor, a kerületi
közterület-felügyelet
vezetõje, Brauer Márta
referens, a Delta Polgár-

õrség tagjai és a Rá-
kosmente Kft. munka-
társai.

A razzián megtudom,
azok is büntethetõk,
akik a megadott idõ-
pont elõtt teszik ki az
utcára feleslegessé vált
tárgyaikat, elõsegítve
ezzel a több napig Rá-
kosmentén 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 ösz-
szegyûjtött fémhulla-
dék a teherautó platójá-
ra kerül, majd ugyanezt
megismétlik a Pesti út
99. és 91. szám elõtt is. A
rendõrök az okmányo-
kat ellenõrzik, amibõl
kiderül, a kupacok õr-

zõi Záhonyból, Szabolcs
és Borsod megyébõl ér-
keztek. A Madárdom-
bon 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 elszál-
lításig. A közterület-fel-
ügyelõk felébresztik az

autókban alvókat, akik
Jászkisérrõl érkeztek.
Elmondják, már jó ideje
ismerik a lomtalanítás
idõpontjait, de azt nem
árulják el, hogy ki a hír-
forrás. Még be sem
szállunk az autókba,
már nyúlnak a telefon
után, és mesélik társaik-
nak az ellenõrzést.
Rákoskerten a Kéklili-
om és a Pesti út sarkán
Hatvani Zoltán képvise-
lõ vár bennünket. Ná-
luk csak tíz nap múlva

esedékes a lomtalaní-
tás, de már most beköl-
tözött egy háromtagú
család a régi Barkas
kasznijába, ami szintén
a Rákosmente Kft. te-
herautójának platójára
kerül. Az éjszakába
nyúló ellenõrzés során
a felügyelõk még fel-
számolják a Ferihegyi
úton, a gimnáziumnál
fóliából, ágybetétbõl
létrehozott átmeneti
szállást. Riz Levente az
este során hangsúlyoz-
ta, az intézkedés egyik
célja, hogy biztosítsák a
lakosság nyugalmát és
biztonságát. Salgó
László rendõrkapitány
szerint a tapasztalatok
azt mutatják, a rendõri
és más hivatalos szer-
vek jelenléte az utcákon
elriasztják az ilyen al-
kalmakkor megszapo-
rodó besurranásos lo-
pások elkövetõit.

Lomtalanítás Rákosmentén
Önkormányzati fellépés a lomizókkal szemben

Kerületi rosszfiúk/lányok top 10-es listája
A XVII. kerületi rendõrkapitányság

rendszeresen közreadja a kerüle-
tünkben bejelentett lakcímmel rendel-
kezõ, vagy egyéb okból valószínûleg itt
tartózkodó leginkább keresett 10 körö-
zött személy nevét és fényképét. A

rendõrség kéri, ha valaki felismer közü-
lük valakit, tegyen bejelentést a 253-24-
40-es telefonszámon vagy hívja a 112-es
központi segélyhívót. 

A körözött személyek közül néhány
veszélyes bûnözõ lehet, ezért semmi-

képp ne lépjenek velük kapcsolatba, ne
próbálják meg feltartóztatni õket, vár-
ják meg a járõr kiérkezését!

A bejelentõ adatait a rendõrség 
titkosan kezeli.

Misik Milán

Tajti József

Bakos Tamás

Barta Krisztián Zsolt

Heffner Johann 

Jakab Péter Zsolt

Wágner Milán

Pechmann Balázs

Csorvási Gedeon

Juhász József 

Reka
Highlight


