ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati cégek összevonása
778 millió forintot nyert Rákosmente az újabb pályázaton
Polgármesteri beszámolójában Riz Levente elsőként a
szociális városrehabilitációs
pályázat sikeréről tájékoztatta a képviselő-testületet.
Megtörtént a második fordulós elbírálás, amelynek
értelmében
Rákosmente
Önkormányzata 778 millió
forint uniós forrást nyert a
Rákoskeresztúron megkezdett fejlesztések folytatására. A beruházás keretében hat tízemeletes épület
(Pesti út 158–168.) homlokzati felújítása és energetikai korszerűsítése fog
megvalósulni, amelyből 70
%-ot az EU, 15-15%-ot az
önkormányzat és a lakók
finanszíroznak. Az Európai
Uniós 85 %-os támogatásával valósul meg a Népkert megújítása, játszótér,
gördeszkapálya, sétány építése, a Vigyázó Sándor Művelődési Ház energetikai
korszerűsítése, a tízemeletes
házak közötti és a Pesti út
déli oldalán új zöldfelületek
kialakítása. Szociális célú
beruházások és programok
is kapcsolódnak a projekthez: a Csicsergő ovi és Gólyafészek bölcsi nyílászáróit
kicserélik, az utóbbi intézményben nyitott bölcsődei csoportot hoznak létre,
ahol az anyukák egy-két
órára is ott hagyhatják gyermeküket. A program lehetőséget teremt arra, hogy
a kerületi munkanélküliek
számára különböző képzéseket szervezhessenek (parkgondozói, irodai asszisztensi, számítógépes adatkezelői
tanfolyamok, tanulástechnikai és álláskereső tréningek, nyári diákmunkák,
szabadidős rendezvények).
A pályázat megvalósítása
2012-ben történik meg.
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kodó vandálokat sikerült
elkapniuk a polgárőrök és
a rendőrség segítségével.
Virág Mihály (Fidesz) rákoscsabai képviselő a Tanár
utcai játszótér balkáni állapotára hívta fel a rendőrség
figyelmét, kérve a terep fokozottabb szemmel tartását.
Ez ellen fellépve szervezték
meg az augusztus 26-i civil
játszótér-takarítást, amelyre
a képviselő meginvitálta a
rendőrséget is.

A polgármester szólt az
augusztus közepén megkezdődött kerékpárút-beruházásról. A fejlesztésnek
köszönhetően a Pesti úton
is kiépül a kerékpárút a
Kucorgó tértől egészen az
501. utcáig. A megvalósítás október végére várható,
amely révén a XVII. kerületnek összesen már több
mint 11 kilométer egybefüggő kerékpárútja lesz. Riz
Levente jelezte: tárgyalt
a Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) igazgatójával és a miniszterelnök
kerékpárosügyi megbízottjával a Rákos-patak menti
kerékpárút meghosszabbításáról: közös céljuk, hogy a
patak által érintett településekkel együttműködve a
Dunától egészen Gödöllőig
tartó kerékpárút jöjjön létre 2-3 éven belül.
A városvezető bejelentette: augusztus 20-án Szinte
Gábor díszpolgár festőművészünk megkapta a legrangosabb állami kitüntetést, a Magyar Érdemrend
Középkeresztjét. Pál Ferenc
katolikus plébános a Magyar Köztársaság Arany

Érdemkeresztjét
vehette
át. A könyveket is publikáló, igen népszerű Feri atya
négy éven át volt káplán
Keresztúron. Riz Levente
végül megköszönte a Vigyázó Sándor Művelődési Ház
munkatársainak fáradozását
a kerületi Szent István-nap
lebonyolításában.
A testületi ülésen részt
vett kerületünk nemrég leköszönt rendőrkapitánya,
Kohári Péter, aki köszönetét fejezte ki a képviselőknek az együttműködésért
és támogatásért kilenc hónapos munkája során. Az
új kapitány, Csányi Csaba
bemutatkozása során felvázolta életútja legfőbb
állomásait. Új beosztását
egyszerre tartja nehéznek
és könnyűnek, hiszen komoly elődök után érkezett
a XVII. kerületi kapitányságra, ami meglátása szerint
jól működik. Csányi bízik a
további gyümölcsöző kapcsolatban az önkormányzat és a rendőrség között.
Hatvani Zoltán (Fidesz)
rákoskerti képviselő örömmel számolt be arról, hogy
a Vida-dombon garázdál-

Napirenden
Pályázó hiányában lezárták
az Egészségügyi Szolgálat
vezetői teendőinek ellátására vonatkozó pályázatot, és
új pályázat kiírásáról döntött a képviselők. A szolgálat vezetésével továbbra
is a korábbi vezetőt, Benedek Katalint bízták meg (21
igen). Döntés született a
Rákosmente név használatának rendjéről, amely
a levédést és a használatot szabályozza (18 igen, 3
tartózkodás). Természetes
személyek, jogi személyek
és jogi személyiség nélküli
szervezetek a Rákosmente
nevet, valamint annak bármely toldalékos formáját
elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy
működésük folytatásához
bármilyen formában csak
engedéllyel vehetik fel és
használhatják. Engedélyköteles a névhasználat akkor
is, ha a Rákosmente nevet
vagy annak bármely toldalékos formáját emblémán,
kiadványon,
jelvényen,
egyéb terméken, dísz- vagy
emléktárgyon
kívánják
használni. A korlátozás természetesen nem vonatkozik
a nevet már használó szervezetekre.
HÍRHOZÓ

ÖNKORMÁNYZAT

Kerékpárút épül a Pesti úton
 1. oldalról
Augusztus 16-án Rákosmentén, a Pesti úti Népkertben
tartott
sajtótájékoztatón
Garancsi István miniszterelnöki megbízott, Hutiray
Gyula főpolgármester-helyettes, Vitézy Dávid a Budapesti Közlekedési Központ
vezérigazgatója, valamint Riz
Levente polgármester ismertette a kerékpárutak építésével kapcsolatos legfontosabb információkat, majd a
XVII. kerület városvezetője
a résztvevőket meginvitálva
közös bejáráson mutatta be a
tavaly átadott, európai uniós
támogatással megvalósított
Rákos-patak menti kerékpárutat. Végezetül egy fórumon nyílt lehetőség, hogy
a szomszédos önkormányzatok, tervezők és az érintett
szakmai civil szervezetek
közös konzultációt tartsanak
a kerékpáros fejlesztések legfontosabb kérdéseiről.
Garancsi István a sajtótájékoztatón hangsúlyozta,
manapság a magyarországi kerékpározás rohamos
fejlődésének lehetünk tanúi, amiben nagy szerepük
van a helyi közösségeknek,
példaként emelte ki a
Rákosmentét. Hutiray Gyula
a fővárost a bürokrácia legmozgékonyabb szereplőjének
nevezte, mivel részükről már
megszületett a döntés, amely
szerint ebben a ciklusban a
kerékpáros közlekedésre 2x1
milliárd forintot költenek,
hogy Budapesten is létrejöhessen egy turisztikai és rekreációs hálózat.
– Trendforduló zajlik
Budapesten a kerékpáros
közlekedésben – jelentette
ki Vitézy Dávid a sajtótájékoztatón, majd kiemelte,
örvendetes, hogy ez a fejlődés egy időben történik
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fővárosunkban és NyugatEurópa számos városában.
Rákosmente tavaly átadott,
közvilágítással ellátott gyalogos és kerékpárútját példaértékűnek nevezte Vitézy, aki
támogatásáról biztosította a
XVII. kerület kezdeményezését, amely a Rákos-patak
menti kerékpárút folytatását,
Gödöllőtől egészen a Dunáig való kiépítését célozza. A
vezérigazgató elmondta, a
biztonságos kerékpározás a
főváros működtetése szempontjából is szükséges, ezért
Budapest az idén jelentős

– A kerékpárút szimbóluma a modern kertvárosnak,
a jövő életformájának, egy
emberibb, egészségesebb világba visz mindnyájunkat,
segítségével újra közelebb
kerülhetünk a természethez.
Célunk, hogy a Rákos-patak mellett egy ökofolyosó
jöhessen létre a környező települések között. Azon dolgozunk, hogy két-három év
múlva Gödöllőről, a patak
mellett biciklizve egészen a
belvárosig, a Dunáig biciklizhessünk. De környezetünk
védelmében nem csak ke-

fejlesztését az Európai Unió
és a magyar állam 51 480 780
forinttal támogatja.
A Pesti út Ferihegyi út
és Hegyalatti utca közötti
szakaszának fejlesztésével a
főútvonal közvetlen összeköttetést teremt a térségben
Rákoskeresztúr városközpont
és Rákoscsaba, Rákoskert területekkel. A projekt keretében mintegy 3879 m kerékpáros nyomvonal jön létre,
ebből 2551 m épített, míg
1328 m kis forgalmú utcákon
kijelölt nyomvonal. A projekt keretében a szakaszon

forrásokat biztosít kerékpárutak kiépítésére, amely főleg
a külső városrészeket érinti,
továbbá beindítják a BUBIprogramot, amely a belső városrészekben teszi lehetővé a
kerékpárok kölcsönzését.
Riz Levente polgármester
tavaly szeptemberben úgy
nyilatkozott lapunknak „Szeretnénk bringaváros lenni,
amely minden lehetőséget
megad a kerékpárosoknak,
hogy otthonosan, jól érezzék
magukat Rákosmentén.” A
Népkertben megtartott augusztus 16-i sajtótájékoztató
bejelentései újabb lépéseket
jelentenek a megfogalmazott célok irányában, erről
kérdeztük a polgármestert, az
esemény házigazdáját.

rékpárutat építünk, hanem
bringatárolókat és P+R parkolókat is. Nagy öröm, hogy
Rákosmentén két év alatt 11
kilométer hosszú kerékpárút
készül el, amely egybefüggő
hálózatot képez. – nyilatkozta Riz Levente polgármester,
országgyűlési képviselő.
A Pesti út I. szakaszának
(501. utca–Ferihegyi út között) elkészülte lehetővé
teszi a belső Pesti út menti
intézmények, létesítmények
és a rákoskeresztúri városközpont kerékpáros elérhetőségét. A fejlesztési szakasz
mentén jelenleg nincs elhelyezett kerékpártároló, így
a projekt kapcsán, 6 helyen
készül kerékpártároló, összesen 46 férőhellyel. A szakasz

20 férőhelyes biztonságos
kerékpártároló is létesül. A
beruházást az Európai Unió,
valamint a magyar állam 85
308 564 forinttal támogatja.
A Rákos-patak menti és
az épülő Pesti úti kerékpárút összekapcsolódik, így októbertől 11 km hosszúságú
egybefüggő kerékpárút-hálózat jön létre Rákosmentén.
Ezzel párhuzamosan megkezdődtek a Dunától Gödöllőig kiépítendő Rákos-patak
menti kerékpárút előkészítő
munkálatai a miniszterelnöki megbízott, a Budapest
Közlekedési Központ, a kezdeményező Rákosmente Önkormányzata és az érintett
települések között.
Szakács Zsuzsa
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Az államalapítás ünnepe Rákosmentén
Szent István királyunk és a magyar államalapítás
ünnepén, augusztus 20-án Rákosmente Önkormányzata és a Vigyázó Sándor Művelődési Ház nevében
Abaházi Csaba köszöntötte a Rákoskerti Művelődési
Ház színháztermében a megjelenteket. A hagyományokhoz híven az idén is ökumenikus kenyérszenteléssel kezdődött az ünnepi délelőtt, majd hat kategóriában kiosztották a „Szebb, virágosabb Rákosmentéért
2011” címet, megtekinthettük Rákosmente kiskertjeinek minőségi terményeit, délután pedig a Vida-dombon szórakozott a kerület lakossága.
Rákosmenti
terménykiállítás
Az ünnep hivatalos megnyitója előtt Huszár Imre
rákoshegyi nyugdíjas gépészmérnökkel és Rózsahegyi Péter önkormányzati
képviselővel jártuk végig
a terménykiállítást, majd
megálltunk Durst Dezső
(1917–2011) emlékére berendezett saroknál, ahol a
Rákosligeti Kertbarát Klub
emlékezett meg az idén eltávozott szőlőkezelői és pincemesteri végbizonyítván�nyal rendelkező, mindenki
által szeretett és nagyra becsült Dezső bácsiról.
Joós Tamás énekmondó
Szent István éneke című
dallal nyitotta meg az ünnepi műsort, majd Fohsz
Tivadar alpolgármester az
államalapítás
történelmi
jelentőségét és az új kenyér
életünkben betöltött szerepét hangsúlyozta. – Az
hogy minden évben megműveljük az anyaföldet azt
jelenti, otthonra találtunk.
Egy vándorló nép ezt soha
nem teheti meg. Az új kenyér az elvégzett munkánk
gyümölcse, mint ahogy ez a
rákosmenti terménykiállítás is, amely évről évre bemutatja az éltető földnek és
a szorgos kezek munkájának
eredményét, egyben együvé tartozásunkat. Köszönet
érte a Rákosligeti Kertbarát
Kör, a Rákoskerti Kertbarát
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Kör, és Rákoshegyi Kertbarát Kör , a Rákoscsaba-Újtelepi Kertbarát Kör lelkes
tagjainak és András Károly
klubvezetőnek – mondta
Fohsz Tivadar.
Ökumenikus
kenyérszentelés
Az ünnepi megnyitó után
került sor az ökumenikus
kenyérszentelésre, a szertartáson részt vett Szabó
Lajos a református egyház,
Korács Áron az evangélikus
egyház, Mosolygó Marcell
a görög katolikus egyház
képviseletében. A lelkészek
felhívták a figyelmet, ne
feledkezzünk el arról, hogy
néha a jó Isten mások kenyerét is nekünk adja, amit
tovább kell adnunk, hogy
így legyünk mások javára.
András Károly, a kertbarátok elnöke köszöntőjében
kiemelte, az országban 181
klub működik, ebből a kerületünkben négy. – Büsz-

kék lehetünk ezekre az emberekre, akik Rákosmente
kertbaráti közösségét alkotják, hisz ez a mai terménykiállítás is a szeretetet és
tiszteletet mutatja, úgy a
növények, mint az emberek
iránt. A legfontosabb, hogy
saját magunknak, a családunknak egészséges, kiváló
zöldségeket, gyümölcsöket
és növényeket neveljünk
kertjeinkben, hisz Budapest
legnagyobb zöld felületével
a mi rendelkezünk – nyitotta meg a kiállítást András
Károly, majd Fekete Józsefné, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének
alelnöke könyvjutalomban
részesítette a klubtagokat,
és kérte a jelenlévőktől,
fogyasszanak minél több
magyarok által termelt
terméket.A szünetben a
rákosligeti Papp József – aki
gazdasági kategóriában első
helyezést ért, kiemelve gyönyörűséges almasövényét –
elmondta, reggel hat órára
hozták el a kiállításra kiválasztott „remekműveket”, a
több mint két kilós szőlőfürtöt, a teknőbe, kosarakba nagy gonddal elhelyezett
zöldségeket, gyümölcsöket.
A polcokon idei befőttek,
lekvárok sorakoztak, de az
ágyaspálinka sem hiányzott
a készletből. Huszár Imrét

a többiek csak csodakezű
szobrásznak emlegetik, az
idei kiállitásra egy télen kifagyott barátcserjét díszített
fel korall piros paprikákkal. Négy éve kertészkedik
Rákoshegyen, azt mondja,
nyugdíjas gépészmérnökként hagyományos kertet
művel, nagy gondossággal.
A kiállítást megtekintve
láthattunk ehető gyomnövényeket (vörös lóhere
dzsem, mentás vörösherés
hűsítő, rántott vöröshere),
a messzi Új-Zélandról érkezett haragos zöld, óriási
leveleket növesztett spenótot és finom illatú gyümölcsöket, zöldségeket. A kertbarátok családjuk körében,
a művelődési ház udvarán
főtt pusztapörkölttel, igen
finom, házi készítésű süteménnyel, a férfiak büszkeségére, a saját palackozású
megy- és ribizliborral ünnepeltek
A szebb, virágosabb
Rákosmentéért
Az ILEX-Kert Kft. tulajdonosa, András Károly immár
tizenkettedik alkalommal
hirdette meg a „Szebb, virágosabb Rákosmentéért
2011” pályázatot, hat kategóriában vették át a nyertesek a 2000-ben alapított
vándorserleget, a 20 ezer
HÍRHOZÓ
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forintot érő vásárlási utalványt és a tárgyjutalmat. Az
önkormányzat különdíját,
a komposztálót Fohsz Tivadar alpolgármester adta
át, köszöntőjében nagyra
értékelte András Károly
ösztönzését, amely a kerületünkben lévő zöld területek és a lakótelepeken
lévő előkertek és balkonok
megszépítésére irányul. A
zsűriben részt vett Rózsahegyi Péter képviselő, Holló
Szilárd kertészmérnök és
András Károly, a szebbnél
szebb virágos és gazdasági
kerteket bemutató fotókat
Martonosi György dob- és
fotóművész készítette. Az
idei versenyre hatvanöten
jelentkeztek. Az ILEX Kert
Kft.
ajándékműsorában
operett összeállítással lépett
fel Merényi Nicolette és Kiszely Zoltán.
„Szebb,
virágosabb…”
nyertesek 2011. 1. Családi
házak kategória. Fallyné Piroska Ildikó (Peregi út 37.).
2. Családi házak előkert kategória. Sápi Sándor (XXII.
u. 14.) 3. Lakótelepi előkertek kategória. Merl László,
Nováki Zsolt, Takács Tibor
(Földműves u. 16. II/12.)
4. Erkélyek kategória.
Viczai Károlyné (Újlak u.
9. VII/63.) 5. Intézményudvarok kategória. Napsugár
Óvoda (Földműves u. 2/b.)
6. Gazdasági kertek kategória. Papp József (Nyitány u.
15.)
Vida-dombi mulatság
A Vida-dombi szabadtéri
programsorozatot a Belgium
Flamand vidékről érkezett,
116 éve alakult Dekomst fúvószenekar ünnepi felvonulással és koncerttel nyitotta
meg. A színpad mögött ülő
„vendéglátó”, Dely Csaba
elmondta, tavaly ősszel egy
közös koncerten ismerkedtek meg a hatvan főből
álló városi zenekarral, akik
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először járnak külföldön, és
nagyon tetszik nekik Budapest. A zenekar vezetője
Luc De Vleeschhouwer, a
Belga Nemzeti Zenekar vezető harsonása.
A kora délutáni forróságban a rákosmentiek még
ugyan nem töltötték meg
a Vida-dombot és környékét, de már szép számban
vettek részt a gyerekek a
Madárfészek nagycsaládosok Egyesület és a Közháló
Egyesület kézműves foglalkozásain, a Nyelvi Központ
is fogadta az érdeklődőket,
ami már a közelgő iskolakezdést jelezte, hisz korrepetálásra is volt lehetőség.
A kosárpalánkon felállított
ugrálóvár gyerekek nélkül
árválkodott, az Edző téri lovardából érkezett a tizenegy
éves Kópé nevű lovacskát
oktatója, Vizi Viktória itatta, de a Kézművesek utcájában minden szövőszék
foglalt volt. Dobi Zsuzsa, a
Rákosmenti Népművészeti Egyesület irányításával
készültek a szebbnél szebb
szőtt alkotások, meglepően
sok fiú résztvevővel. Az új
kenyér ünnepén Kemencés
Huba irányításával Bulyáki
Dávid Attila és Lingurár
Benjámin általános iskolás tanulók lelkesen vettek
részt a kenyérlángos, kifli
sütésében.
A flamand zenészek után
Abaházi Csaba műsorközlő
Palojtai Érsek Ágnest és tanítványát, az amatőr versenyeket sorra nyerő Kovács
Andrást szólította színpadra, így a magyar nóta szerelmesei sem jöttek ki hiába.
Az énekeseket Hegedűs
Valér zongoraművész kísérte, aki még akkor sem jött
zavarba, amikor egy hirtelen kerekedő szél megtréfálta, és a közönség soraiba
hordta a kottáit. Az igényes
zenét kedvelő fiatalság számára bizonyára emlékezetes

marad a Szélkiáltó zenekar
kedves gyermeki humorral
átszőtt interaktív műsora, a klasszikus akusztikus
hangszereket megszólaltató együttes többek között
Weöres Sándor, Tamkó
Sirató Károly megzenésített
verseit adta elő. Az óriási
elánnal színpadra lépő, és
jórészt az Ascher Oszkár
Színház oszlopos tagjaiból
álló Asztalhoz emberek!
együttes koncertjén már az
erősítők kaptak főszerepet.
Az igazi örömzenészekből
álló különös nevű formáció Kispál és a borz-, Kiscsillag-, LGT-, Beatles-,
Rolling Stones-slágerekkel
rukkolt elő. A kemény ritmusok messze vitték hírét a
Vida-dombi mulatságnak,
folyamatosan hömpölygött
a tömeg a dombra, és már
csápolók is akadtak. A dübörgő rockzenét követően
igazi felüdülést hozott az
idősebb korosztály fülének
Turczi Zsófia fellépése,
aki elsősorban musicalslágerekkel kápráztatta el a
nagyérdeműt. A csodálatos
hanggal megáldott fiatal
énekesnőről még egészen
biztosan hallani fogunk.
Keresztes Ildikó koncertje
A Vida-dombon már egy
tűt sem lehetett volna leejteni, amikor Riz Levente,
Rákosmente polgármestere, országgyűlési képviselő
köszöntötte a többezres
közönséget. A kerület vezetője rámutatott, Szent
László királyunk rendelkezése nyomán 1090 óta
ünnepeljük meg Szent István napját augusztus 20án. Jeles királyaink mellett
azonban emlékeznünk kell
azokra is, akik évszázadokon át védték országunkat
a betolakodóktól, talpra
állították a tatár és török
dúlás, majd Trianon után a
végletekig legyengült nem-

zetet. Pontban nyolc órakor csapott a húrok közé a
két éve alakult, és vérprofi
zenészekből álló Keresztes
Ildikó Band. A székelyföldi
Marosvásárhelyről elszármazó énekesnő kísérőzenekarának szólósa a tucatnyi
szólólemezzel büszkélkedő

Szekeres Tamás, aki sokak
szerint Európa legjobb gitárosa, a basszusgitáros Egyházi Gábor, a billentyűs
Gömöri Zsolt, a dobokat
Sümeghi Tamás püfölte.
A fergeteges koncerten
Keresztes Ildikó elsősorban a Csak játszom című,
tavaly megjelent negyedik
albumából szemezgetett, de
az új dalok mellett visszanyúlt az előző albumokon
szereplő örökzöldekhez is.
Így került az est repertoárjába Koncz Zsuzsa Valahol
egy lány, és a Piramis Szállj
fel magasra című dala,
valamint az Edda Utolsó érintése. A kétszeres
EMeRTon-díjas énekesnő két koncerttel a háta
mögött aznap harmadszor
lépett közönség elé a Vida-dombon, de ez cseppet
sem látszott meg rajta, több
mint másfél órát énekelt a
közönség legnagyobb örömére. A fantasztikus zenei
csemegét nyújtó ünnep a
hagyományokhoz
híven
tűzijátékkal zárult.
Szakács Zs.–Kili T.
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XIII. Rákosvidék Kupa
Nemzetközi Judoverseny
Rákosmente Önkormányzata és a JUDO SZ.K.XVII.
Sportegyesület nemzetközi dzsudóversenyt és játékos vetélkedőt szervez 10 éven aluliaknak az Újlak utcai Általános Iskola tornatermében szeptember 3-án 10 órától.
A mérkőzések 10.30-tól kezdődnek, előtte 9-10-ig tart
a mérlegelés. Korosztályok: U10, U11, U13, U15, U17.
Díjazás: 1-3. egyéni helyezett érem, 1-5. helyezett csapat
kupa az egyéni összetett alapján. Nevezni a helyszínen lehet. Információ: Juhász Mihály (256-4329), Balázs Ernő
(06-30-201-7798).

Rákosmenti Fecske
Kupa Díjlovagló verseny
Rákosmente Önkormányzata és a Rákoscsabai Fecske Lovas Egyesület díjlovagló és ügyességi gyakorlat sorozatot
hirdet egészséges és sérült gyermekek, továbbá felnőttek
részére. A verseny ideje: 2011. szeptember 24. 10 óra. A
verseny helye: Kerektói u. 72. Díjazás: kupa, érem, emléklap. Érdeklődni lehet: Jéger Éva: 06-20-575-1448.

Regina ismét győzött
Benkő Regina,
a Kossuth Lajos
Általános Iskola tanulója, a
BioFit Johnny
Fitness SE versenyzője – a tavalyi kis fitness
világbajnokunk
– ismét remekült szerepelt
és győzelmet aratott a június 11-én Pozsonyban megrendezett Gyermek Fitness
Világkupán. A versenyen 5

kategóriában 110
versenyző indult.
Hazánkat 15 versenyző képviselte, a legjobb 6-ba
heten kerültek:
Benkő
Regina
és Ágoston Dorottya 1. helyezést, Kovács Kincső, Soós
Lili, Szabó Nikolett, Úrkuti
Kinga 2. helyezést, Dienes
Oehm Dorottya 4. helyezést
ért el. Gratulálunk lányok!

A Gyurkovics Tibor Általános Iskola
gyógypedagógust keres határozatlan időre.
Elvárt végzettség: felsőfokú főiskolai végzettség - tanulásban és értelmükben
akadályozott szak, 3-5 év szakmai gyakorlat. Munkavégzés helye: 1172
Bp., Naplás út 60. általános iskola Pályázat benyújtásának módja: postai
úton 1172 Bp., Naplás út 60. vagy e-mail-ben: titkarsag@gyurkovics.
sulinet.hu. Pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 13.
Munkakör betöltésének ideje: 2011. szeptember 22.

Madárdombi

Ingatlaniroda
Vadkacsa u. 89.

2% közvetítési díj,
gyorsan elad, díjmentes
értékbecsléssel
házhoz megy.
Ügyfélfogadás:
K-P: 12-18-ig, Szo: 10-15-ig
Tel.: 06-30-641-66-25,
258-66-30

www.ingatlan.com/vadkacsa89
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