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Monspart Sarolta tájfutó világbajnok 
erre biztat bennünket. A sportolónő 
a rákosmenti nordic walkingosoknak 
és más érdeklődőknek beszél a mozgás 
életünkben, egészségmegőrzésben ját-
szott szerepéről január 30-án 10 óra-
kor a Vigyázó művelődési házban. A 
kötetlen beszélgetés apropója, hogy 
tovább folytatódik a MAKKA Sza-
badidősport Egyesület szervezésében a 
nordic walking-oktatás, amelyen szer-
dánként 10 órától ingyenesen vehet-
nek részt az érdeklődők.

Rákosmentén másfél éve népszerű a 
nordic walking, azaz északi gyaloglás. 
Akik még mindig a sílécet keresik a 
bottal gyaloglók talpa alatt, most már-
cius végéig térítésmentesen ismerked-
hetnek a szabályos technikával. Az 
oktatást vezető nordic walking tréner 
elárulta, hogy az alaplépések könnyen 
elsajátíthatóak, korra, nemre való te-
kintet nélkül:

Az elmúlt évben sokakkal ismertet-
tük meg a nordic walking technikát, 
s tanítványaink rendszeresen beszá-
molnak az egészségükben, életükben 
bekövetkező pozitív változásokról. 

Legtöbben a derék- és térdfájdalma-
iktól szabadultak meg, többen említik 
a súlycsökkenést, a magas vérnyomás 
és a vércukorszint mérséklődését. 
Most 2 alkalommal fittség mérésen 

is ellenőrizzük a résztvevők állapotát. 
Könnyebben, fiatalosabban mozdul-
nak még az idősebbek is a rendszeres 
botos gyaloglás hatására, sokan ma 
már gond nélkül túráznak velünk akár 
10-15 km-t is. Jó néhány új szám is 
bekerült mindenkinek a telefonjába, 
kapcsolatok épültek, összetartó csapat 
alakult, s ez legalább olyan nagy öröm 
számomra, mint a nordic walking ha-
tására kialakuló pozitív egészségi vál-
tozások – mondta el Kovács Kriszta 
tréner.

A MAKKA Szabadidősport Egyesü-
let várja a fiatalokat és kevésbé ifjakat 
egyaránt. A kismamáknak javasolják, 
hogy csemetéjüket is hozzák maguk-
kal hordozókendőben, ígérik, jól fog 
telni a közös levegőzés.

A tréningek helyszíne Madárdomb, 
a résztvevők a Tesco mögött, az 513. 
utca és Lázár deák utca keresztező-
désénél találkoznak szerdánként 10 
órakor. A program megvalósítását a 
MOB-HSZE-13 pályázati támogatás 
teszi lehetővé.

További információ: 06-30-555-
1344, http://makka.sport.hu (X)

testedzés minden nap, mindenkor

Halálának nyolcadik év-
fordulóján Zavadszky Gá-
borra, a 2006. január 6-án, 
32 éves korában elhunyt 
válogatott labdarúgóra 
emlékeztek a Rákosmenti 
Testedző Kör szervezésé-
ben. A már sötétbe borult 
Péceli úti sportpálya be-
járatától indult a csendes, 
gyertyás megemlékezés 
Gábor mellszobrához. A 
hideg, nyirkos idő sem 
tartotta otthon az egyko-
ri barátokat, tisztelőket, 
osztálytársakat, az RTK 
utánpótlás és felnőtt fut-
ballistáit, valamint a töb-
bi szakosztály képviselőit. 
A menet élén haladtak 
Gábornak és feleségének, 
Mónikának a szülei. Vi-
rággal érkezett Rózsahegyi 
Péter Rákosliget, és Virág 
Mihály Rákoscsaba önkor-
mányzati képviselője. 

A rákoskeresztúri kisfiú 
igazi futballcsaládba szü-
letett, már nagypapája, 
Závodi István is többszö-

rös válogatott focista volt. 
Gábort édesapja a Ganz-
Mávagba vitte le focizni, 
majd az Építőkbe. Tizen-
kilenc éves volt, amikor 
bemutatkozott az Üllői 
úti pályán a Ferencvá-
ros játékosaként. Játszott 
a Dunaújvárosban és az 
MTK-nál, 2004-ben a cip-
rusi Limassolhoz igazolt. 
Itt érte egy sérülés után a 
tragédia 2006. január 6-án. 

Ma már a Péceli úti 
sporttelep utánpótlásbázi-

sa a fiatalon elhunyt válo-
gatott futballista nevét vi-
seli. Az RTK-család tagjai 

mindent megtesznek, hogy 
Zavadszky Gábor emlékét 
megőrizzék, ezért évente 
tornát szerveznek az után-
pótlás korosztály részére. A 
Hegyvidék SE csapatával, 
Gábor két fia, Roland és 
Norbert is részt vett már 
az édesapjukról elnevezett 
ifjúsági labdarúgó tornán. 

Ahogy a Dombrádi Ist-
ván által megformált Gá-
bor mosolygós szobra körül 
álldogálunk, a mécsesek 
fényénél előkerülnek a 
nagyszülők táskáiból az 
unokák fényképei. Roland 
és Norbert most fejezik 
be az általános iskolát, 
természetesen ők is imád-
nak futballozni, jelenleg 
száznyolcvanöt centi a 
magasságuk, negyvenötös 
a lábuk, árulják el a nagy-
mamák, miközben többen 
megcsodáljuk a fiúk fotóit, 
és kissé meghatódva meg-
állapítjuk, nagyon hasonlí-
tanak az édesapjukra.

 Szakács Zsuzsa 

Zavadszky Gáborra emlékeztek
SPOrt

A házigazdák korosztályos 
lánycsapatainak fölényes 
győzelmével zárult a hat-
vanöt csapat részvételé-
vel, immár tizennegyedik 
alkalommal megrendezett 
Rákoskerti Torna Kupa 
diáktorna a Kossuth Lajos 
Általános Iskolában. 

Georgita Imre igazga-
tó köszöntőjében hang-
súlyozta, a jelen lévő ifjú 
tornászok az elmúlt évek 
alatt az ország számos vá-
rosában nap mint nap ke-
mény munkával készülnek 
a versenyekre. Ez alatt az 
idő alatt a tornatermek 
falai között nem csak a 
különböző nehézségű tor-
nagyakorlatokat sajátítják 

el edzőik segítségével, de 
megtanulnak nyerni és ve-
szíteni, megismerik a siker 
örömét és a rontás fájdal-
mát. Ma már tudják, mi az 
az összetartás, az önfeláldo-
zás, és aki ennek birtoká-
ban van, nem csak a tor-
natermekben lesz sikeres, 
de az életben is meg fogja 
állni a helyét. 

Az eredményhirdetésnél 
a meghívott vendégek, 
Fohsz Tivadar alpolgármes-
ter, Dunai Mónika és Hat-
vani Zoltán önkormányzati 
képviselők, Szelepcsényi 
Sándor, a Rákoskerti Pol-
gári Kör elnöke is segéd-
keztek a díjak átadásánál. 

 Szakács Zsuzsa 

rákoskerti torna Kupa

OKtatáS

HirdetéSFelvétel
tel/fax.: 259-0511, 

mobil.: 06-20-934-1257
e-mail: hirhozo.hirdetes@t-online.hu, 

hirhozo@t-online.hu

A XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJARÁKOSMENTE

December 18-án 
vették birtokba 
Rákosligeten a 
Gesztenyés Óvo-
da apróságai az új 
udvari csúszdát, 
amely képviselői 
és szülői hozzá-
járulással épült. 
Rózsahegyi Péter 
önkormányza t i 
képviselő 200 ezer 
forinttal, az óvo-
da alapítványa és 
a szülők 35 ezer 
forinttal járultak 
hozzá az új ját-
szóeszköz költsé-
geihez, a kivitelező képviselője, Ferenczi 
Győző pedig a használatba vételhez szük-
séges szakértői díjat ajánlotta fel az óvo-
dának. Az ünnepélyes átadáson megjelent 
Rózsahegyi Péter, a gyerekek nevében 

Szabóné Kökény Judit, megbízott óvoda-
vezető mondott köszönetet mindazoknak, 
akik anyagilag és munkájukkal segítették 
az intézmény gyarapodását.

 Kili Tamás 

Új játék a Gesztenyés óvodában
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Szomorú hírt röpített vi-
lággá a sajtó 2013. novem-
ber 1-én: szolgálatteljesítés 
közben, életének 32. évé-
ben hősi halált halt Kövecs 
Gergő tűzoltó, aki egy baj-
bajutott ember segítségére 
sietett társaival a Rám-sza-
kadéknál, és szolgálati köte-
lezettségét élete kockáztatá-
sával is teljesítve vesztette 
életét. Kövecs Gergőt a bel-
ügyminiszter hősi halottá 
nyilvánította, és posztumusz 
hadnaggyá léptette elő.

A XVII. kerületben élő, 
és az Esztergomi Tűzoltóság-
nál szolgáló tűzoltót egyházi 
szertartás keretében, tűz-
oltói tiszteletadás mellett 
kísérték utolsó útjára nov-
ember 8-án a Dorogi Városi 
Temetőben. A gyászszer-
tartáson – amelyen részt 
vett Pintér Sándor belügy-
miniszter is – a hadnagyot 
búcsúztató pap úgy fogalma-
zott: „Gergő az emberi élet 

szolgálatát választotta hiva-
tásául, és az életét adta oda 
egy megmentett életért”. A 
katasztrófavédelem részéről 
Czomba Péter tűzoltó ezre-
des, a Komárom-Esztergom 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója mon-
dott búcsúbeszédet: „Gergő 
tűzoltónak született, szak-
maszeretete, elhivatottsága 
minden tűzoltó számára pél-
daértékű lehet. Meghozta 
a legnagyobb áldozatot, es-
küjéhez híven életét adta.” 
Szintén búcsúbeszédet 
mondott Debrődi Gábor 
történész, a Kresz Géza 
Mentőmúzeum igazgatója, 
aki felidézte, hogy a hősi 
halált halt tűzoltó 2007 óta 

szabadidejében mentőápo-
lóként is dolgozott, az el-
múlt négy évben már szak-
ápolói képesítés birtokában. 
A temetés időpontjában az 
ország valamennyi hivatá-
sos tűzoltó-parancsnoksá-
gán megemlékeztek elhunyt 
bajtársukról a szolgálatban 
lévő tűzoltók: a laktanyák 
elé kiálltak a szerek és meg-
szólaltak a szirénák.

– Nehezen feldolgozható, 
hogy elveszítettem a férje-
met – nyilatkozta a Hírho-
zónak Kövecsné Steigervald 
Erika, Kövecs Gergő özve-
gye, aki 25 éve él a XVII. 
kerületben, és az Országos 
Mentőszolgálat központ-
jában, illetve a keresztúri 
mentőállomáson teljesít 
szolgálatot.

„Nagyon fáj, hogy mind-
össze két hónapon múlt 
Gergő élete, ugyanis 2014 
januárjától szeretett vol-
na átigazolni a XVII. ke-

rületi Tűzőrséghez. Nehéz 
egyedül, sok a kiadás, a 
lakás fenntartása, ráadá-
sul a szüleim sem tudnak 
segíteni – Anyukám mun-
kanélküli, Édesapám pedig 
rokkantnyugdíjas. Ezúton 
is köszönöm Piláth Károly, 
Rákoscsaba-Újtelep önkor-
mányzati képviselőjének, 
hogy közbenjárására Riz 
Levente polgármester úr a 
tragédiát követően foga-
dott, és a részvétnyilvánítás 
mellett anyagi támogatást is 
nyújtott, amiért hálával tar-
tozom.” Kili Tamás 

Rákosmente első hősi halottja

Vandálok áldozata lett 11 
facsemete a minap a Pesti 
úti kerékpárút mentén, az 
Oroszvár utca környékén. 
A rongálás helyszínét janu-
ár 17-én Dunai Mónika, a 
Rákosmenti Erőforrás Bi-
zottság elnöke is felkereste, 
akit felháborított a derék-
ba tört fák látványa. 

2 évvel ezelőtt, a Pesti úti 
kerékpárút építése során 
ültették a fasort azzal a cél-
lal, hogy majd évek múlva 

hűs árnyat nyújtsanak a 
bringásoknak, kocogók-
nak, gyalogosoknak. 

Sajnos nem egyedi esettel 
állunk szemben, szintén az 
elmúlt hétvégén a Merzse-
mocsár tanösvényén szét-
verték a 2. állomás eliga-
zító tábláját. Az anyagi 
kár jelentős, Rákosmente 
Önkormányzata mindkét 
esetben feljelentést tett 
a rendőrségen ismeretlen 
tettes ellen.

Dunai Mónika hang-
súlyozta: óvnunk, véde-
nünk kell Rákosmente 
értékeit, ne menjünk el 
a rongálás, vandalizmus 
mellett, még akkor sem, 
ha csupán egy facsemeté-
ről van szó. 

Kili Tamás 

Rákosmentén – természetvédelmi oltalom alatt álló terü-
leten – 2012. április 28-án adták át a 10 állomásból álló 
tanösvényt. A Merzse-mocsárban található turistaútvonal 
nagyon hasznos a természet értékeinek megismerésében, a 
táblákon részletesen bemutatja a terület élővilágát. A 2. 
állomás tábláit egy fadarabbal verték szét. A rongálással 
okozott kár meghaladja a 10.000 forintot.

értelmetlen pusztítás vandálok jártak 
a merzse-mocsárnál

tiSztelt állattartÓK!
Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy továbbra is kötelező az ebek elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) törté-
nő megjelölése és a veszettség elleni védőoltás beadatása az alábbiak szerint:
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint ebet forgal-
mazni, illetve tulajdonjogát forgalmazásnak nem minősülő más módon átruházni kizárólag az állatot azonosító mikrochippel történő 
megjelölése után lehet. Négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható. 
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet szerint az állattartó köteles az ebet ve-
szettség ellen saját költségén az alábbiak szerint:
· a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
· az első oltást követően 6 hónapon belül,
· ezt követően évenként.
Kérjük Önöket, hogy 2014-ben se feledkezzenek meg a veszettség elleni védőoltásról és amennyiben új eb kerül Önökhöz, 
a jogszabályban foglalt határidőn belül gondoskodjanak az állat mikrochippel történő megjelöléséről és az oltási program 
megkezdéséről!

Rákosmentén is egyre többen tartanak juhot, kecskét, baromfit és nyulakat, esetenként sertést is családi hasznosítás céljából. Sokak 
számára nem ismert, hogy ezen állatok tartásának is megvannak az állategészségügyi feltételei. Az Állategészségügyi Szabályzat kiadá-
sáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az állatok tartásával kapcsolatban több általános szabályt is tartalmaz, amelyek –a teljesség 
igénye nélkül – a következők:
· Állatokat tartani csak az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabály által előírtaknak megfelelő helyen és 
építményben szabad.
· Az állatok tartása az emberek, az állatok egészségét nem veszélyeztetheti, a környezetet nem károsíthatja.
· Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól 
függetlenül, baromfi- és nyúlállományok esetén száz egyed felett) a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az állatállo-
mányt ellátó állatorvost, illetőleg a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét egyidejűleg tájékoztatni.
· Az állattartó az állatállomány származását tanúsító okmányokat az állomány-nyilvántartással együtt köteles hatósági ellenőrzés esetén 
bemutatni. 
· Az állattartás során keletkező trágyát a jóváhagyott technológia szerint kell összegyűjteni, kezelni, hasznosítani és szükség esetén 
ártalmatlanná tenni.
· Az állattartó köteles állatait a külön jogszabály, illetőleg a tenyésztési előírások szerint megjelölni vagy megjelöltetni. 

Az állatok megjelölésével a következő jogszabályok foglalkoznak állatfajok szerint:
· 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről
· 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről
· 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszeréről
· 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról
Kérjük, hogy állattartóként mindig a jó gazda gondosságával járjanak el! Állataik, valamint környezetük egészségvédelme 
és jóléte érdekében az állatokkal kapcsolatos előírások, kötelező immunizálások tekintetében egyeztessenek állatorvossal! 
Mielőtt állattartásba fognának, alaposan mérjék fel az ingatlan adta lehetőségeket, és beszéljenek terveikről a szomszé-
dokkal a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében.

FelHíváS KÖzrend – KÖzbiztOnSág

tiSztelt OlvaSÓ!
Ön is segíthet, pénzado-
mányokat az oTP Bank 
11773171-00222592 

számlaszámra várja 
Kövecs Gergő özvegye.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elismerő címeket alapított a különböző városrészek-
hez kapcsolódóan. A díjazottakra 2014. március 1-jéig várják a 
kerületben élők javaslatait.

A díjak adományozásával az önkormányzat kifejezi elismerését azon 
polgárok iránt, akik példamutatásukkal, maradandó alkotásaikkal, 
munkásságukkal jelentős mértékben hozzájárultak az egyes városrészek 
szellemi és anyagi gyarapodásához. évente legfeljebb egy, élő vagy 
elhunyt magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható a díj. 

Az adományozásra ünnepélyes keretek között kerül sor, az elis-
merésben részesülő személy oklevelet és művészi kivitelezésű bronz 
emlékérmet kap. 
Az elismerésre történt jelöléseket a képviselő-testület döntése előtt a 
Rákosmenti Erőforrás Bizottság, valamint egy, az erre a célra létreho-
zandó kollégium véleményezi, amelynek tagjai között lehetnek polgárok 
által jelölt személyek is.

Az elismerő címre és a kollégiumi tagságra javaslatot tehet – saját 
városrészét illetően – bármely rákoscsabai, rákoscsaba-újtelepi, 
rákoskeresztúri, rákosligeti, valamint rákoshegyi polgár.

A 2014. évi városrészi díjakra vonatkozó javaslatokat levélben postai 
úton (Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda, Oktatási 
és Művelődési Csoport 1173 Budapest, Pesti út 165.) lehet megtenni, 
a javaslaton kérjük feltüntetni, hogy melyik díjra teszi meg javaslatát, 
tehát a pontos díj megjelölésével: „Rákoscsabáért” díj; „Rákoscsa-
ba-Újtelepért” Díj; „Rákoskeresztúrért” Díj; „Rákosligetért” Díj; 
„Rákosligetért” Díj.

(Szükséges adatok: javasolt személy neve, születési helye, ideje, 
munkahelye, beosztása, lakcíme, telefonszáma, a javaslat részletes 
indoklása: minimum 10, maximum 20 gépelt sor. Amennyiben a 
javasolt személy már csak posztumusz kaphatja meg a díjat, abban az 
esetben kérjük annak a személynek az elérhetőségét is, aki átveszi az 
odaítélt díjat.)

FelHíváS elIsmerő Cím aDományozására:


