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100 %-os lesz a csatornázottság
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Deszkára fel!
2004 óta ünneplik június 21-én a Go Skateboarding Day!
vagyis Menj gördeszkázni nap!-ot. Rákosmente Önkormányzata idén először csatlakozott a világnapi eseményhez a
Deszkára fel! című egész napos extrém sportnappal, amelyet
a Népkertben kialakított Skateparkban szerveztek meg. A rendezvényen országosan ismert extrém sportolók is bemutatkoztak. Eljött deszkás
és bringás csapatával
Nagy
Attila, aki évekkel
ezelőtt a kerékpáros szabadstílusú Világkupán
Ausztriában második helyezést
ért el.

 26. oldal

Fókuszban Rákosmente
egészségügyi ellátása
Interjú Riz Leventével és dr. Fenke Ferenccel
Dr. Fenke Ferenc urológus
főorvost, Rákosmente önkormányzati képviselőjét
nevezte ki a Bajcsy-Zsilinszky Kórház XVII. Kerületi Szakrendelője élére
dr. Bodnár Attila, a kórház
főigazgatója. A frissen hivatalba lépő egészségügyi
vezetővel és Riz Levente
polgármesterrel június 12-én beszélgettünk. Szóba került a kerület egészségügyi alapellátása, a járóbeteg-szakellátás színvonalas továbbfejlesztése, bővítése.   10–11. oldal
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100 %-os lesz a csatornázottság
Nem kell lakossági hozzájárulást fizetni a beruházásért
Július végén folytatódik a szennyvízvezetékek fektetése Rákosmente eddig ellátatlan
területein. A kivitelezés több mint 50 utcát érint, a munka várhatóan ez év végéig tart,
a fejlesztés révén 100 %-ban lesz csatornázott a XVII. kerület. Városrészünkben a
jelenleg zajló környezetvédelmi beruházás keretében 15 kilométer szennyvízcsatorna
és egy átemelő épül, összesen 1,2 milliárd forint értékben. A beruházás döntő részét
európai uniós pályázat finanszírozza, Rákosmente Önkormányzata 83 millió forinttal
járul hozzá a költségekhez. A városvezetés úgy döntött: az érintett 1100 családtól
nem kérnek anyagi hozzájárulást, számukra csak a házi bekötés jelentkezik költségként. Rákosmente ezzel nagylelkű gesztust tett a csatornára régóta váró lakóknak,
hiszen van olyan budapesti kerület, ahol az önkormányzat 200 ezer forintot is elkér
a lakosságtól. A csatornázás a főváros 16 kerületét érintő Budapest Komplex Integrált
Szennyvízel-vezetése (BKISZ) projekt részeként valósul meg. Rákosmentén a rákoskerti
munkálatok már 90%-ban elkészültek, Rákoscsabán és Rákoshegyen július végén indulnak a markolók. A beruházás várhatóan az év végére mindenhol befejeződik, az
üzembe helyezés 2015 első felében várható.
A BKISZ-projekt Rákoscsaba és Rákoshegy utcáin a napokban megkezdődik, ezért
Rákosmente Önkormányzata július 15-én és 16-án,
a két érintett területen lakossági fórumot tartott, ahol
a beruházásban résztvevő
szakemberek számos hasznos
információval szolgáltak, ismertették a csatornaépítés
menetét, illetve választ adtak a fejlesztéssel kapcsolatos kérdésekre.
A zsúfolásig megtelt
Csabaházban Riz Levente
polgármester ismertette a
beruházás főbb adatait. Rákoscsabán az év végéig 5,5
kilométer szennyvízcsatorna
épül, amely 337 bekötést
jelent. Az érintett tizenhét
utcában a szennyvíz elvezetése érdemben fogja javítani
az ott lakók életkörülményeit, egy zöldebb, tisztább,
élhetőbb lakókörnyezetet
teremt. A korszerű csatornahálózat jó hatással van
a környezetre, a szennyvíz
többé nem szennyezi a kertváros talaját – hangsúlyozta
a polgármester. A kényelmi
és környezetvédelmi előnyökön felül az érintett ingatlanok értéke növekedni fog.
A közműfejlesztés elkészülte
2

után 2015-ben bitumenpermetes technológiával újítják
fel az utakat.
Dunai Mónika országgyűlési képviselő örömét fejezte
ki, hogy végre megvalósul
Rákoscsaba teljes csatornázása. Virág Mihály helyi
képviselő mindenkit arról

biztosított, az elkövetkezendő időszakban sokat fognak
vele találkozni az érintett
utcákban, hogy összekötő
hídként tolmácsolni tudja
az önkormányzat, a kivitelezők felé a lakosság részéről
felmerülő problémákat, feladatokat.

A szennyvízberuházás keretében zajló munkálatok következtében július 21. és
július 27. között a kivitelező tájékoztatása szerint az alábbi forgalmi változásokra lehet számítani:
Félpályás útlezárás lesz érvényben a Pöröly utcában a Péceli út és a
Gerecsehida utca közötti szakaszon. A csatornaépítés ideje alatt a munkaárok
mellett egy-egy sáv járható.
Szakaszos útlezárás mellett dolgoznak:
a Pásztorfalva utcában a Zrínyi utca és a Görömböly utca között,
a Bodonyi utcában a Pásztortűz utca és a Görömböly utca között,
a Görömböly utcában a Sáránd utca és a Zsigmond utca között,
a Ráspoly utcában a Rákoskerti sugárút és a Pásztortűz utca között,
a Pányva utcában a Görömböly utca és a Rákorkerti sugárút között,
a Borzavár utcában és a Görömböly utca és a Rákoskerti sugárút között
és a Lilaorgona utcában a Rákoskerti sugárút és a Pásztortűz utca között.

A rákoshegyi fórum szintén nagy érdeklődés mellett
zajlott. Az önkormányzat
részéről jelen volt Riz Levente polgármester, Horváth Tamás alpolgármester
és a két helyi önkormányzati
képviselő, Szabó Tiborné és
dr. Bényi Zsolt. A szakmai
stábot az előző napi rendezvényhez hasonlóan Wertán
Zsolt, az Enviroduna Kft.
ügyvezető igazgatója, Hornyák István, a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM)
munkatársa képviselte.
Régi adósságát törleszti a
Főváros Rákoshegynek azzal, hogy idén megvalósul a
városrész 100 %-os csatornázottsága. Augusztusban
a BKISZ-projekt keretében
végre megkezdődik a 3,1 kilométer hosszú szennyvízcsatorna kiépítése a Ferihegyi
úttól keletre eső területen,
illetve a Zsuzsanna-telepen
– mondta el Riz Levente
köszöntőjében. A polgármester beszámolt arról, hogy
múlt év novemberében
Rákoskerten, 5 kilométer
hosszan, 260 bekötéssel kezdődött el a beruházás, ennek
folytatása a rákoscsabai és
rákoshegyi
szennyvízcsatorna-telepítés. A polgármester hangsúlyozta: sem
Rákoskerten, sem Rákoscsabán, sem Rákoshegyen nem
kell fizetni a lakosságnak a
szennyvízcsatorna-beruházásért, csak a házi bekötés
érinti a családok pénztárcáját. Riz Levente arra is ígéretet tett, hogy amint elkészül
a csatornázás, Rákoshegy
érintett földes utcái bitumenpermetes
burkolatot
kapnak. Az első ütemben
nyomsávos
helyreállítást
végeznek, majd a megfelelő
tömörödés után 2015-ben
HÍRHOZÓ

következhet a bitumenes
burkolat, ismertette a jó hírt
a polgármester.
Szabó Tiborné képviselő
arra kért mindenkit, forduljanak bizalommal feléjük az
elkövetkezendő időszakban,
dr. Bényi Zsolt képviselőtársával mindent meg fognak
tenni azért, hogy segítségükre legyenek.
A szennyvízcsatorna-építés lépéseit Wertán Zsolt, az
Enviroduna Kft. ügyvezető
igazgatója ismertette.
A csatornaépítés a bekötési pont meghatározásával
kezdődik. Ezután következik
a bekötés, végül a házi csatlakozás. Mielőtt azonban
megkezdődik a vezetékek
építése, több fontos dolgot
kell elintézni, ismertette a
szakember.
A kivitelezők felkeresik a
lakosságot – minden esetben
ruhájukra kitűzött azonosító
kártyával, igazolvánnyal igazolva magukat –, hogy kamerával, fényképezőgéppel
állapotfelvételt készítsenek.
Ez dokumentálja majd, hogy
a kivitelezés során történt-e
változás az ingatlan állagában. Ezután szórólapokon
értesítik az utcák lakóit az
építés részleteiről, majd felveszik a kapcsolatot az ingatlantulajdonosokkal, hogy
hová kérik a csatornabeállást. Ha kétszer sikertelenül
járnak, a kerítésen, szalaggal
jelzik az általuk legideálisabbnak ítélt bekötés helyét.
A második, harmadik héten
kerül föld alá a gerinc- és
a házi bekötővezeték, ami
útfelbontással,
forgalomeltereléssel jár. Az érintett
utcákban rövid ideig, szakaszonként részleges, vagy teljes útlezárásra is sor kerülhet.
A csatorna lefektetése után,
amint a Fővárosi Csatornázási Művek rendben találta
a kivitelezést, megkezdődhet
az árkok betemetése és az útburkolatot helyreállítása.
2014. július 21.

A csatornázási munkában érintett utcák
Rákoshegyen
Utca		
Szakaszhatárok
Erdő utca
Ferihegyi út - Erdődülő u.
Erdődülő utca
Erdő u. - Nyár u.
Erdődülő utca
Nyár u. - Erdődölő u.
Erdőkövesd utca Erdő u. - Nyár u.
Erdőkövesd utca Nyár u. - 576 u.
Erdőtelek utca
Erdő u. - Wesselényi u.
Erdőtelek utca
Wesselényi u. - Nyár u.
Erdőtelek utca
Nyár u. - Örömvölgy u.
Erdőtelek utca
Örömvölgy u. - Virág u.
Erdőtelek utca
Virág u. - 576 u.
Nyár utca
Ferihegyi út - Erdőtelek u.
Nyár utca
Erdőtelek u. - Erdődülő u.
Örömvölgy utca
Ferihegyi út - Erdőtelek u.
Virág utca
vasút - erdőtelek u.
Wesselényi utca Ferihegyi út - Erdőtelek u.
Csík utca
Svachulay u. - Zsuzsanna sor
Martinovics utca Zsuzsanna sor - Martinovics u. 39.
Ősrepülő utca
Csemely u. - Svachulay u.
Svachulay utca
Ősrepülő u. - Csík u.
A csatornázási munkában érintett utcák
Rákoscsabán
Utca		
Szakaszhatárok
Csabamező utca Temető u . - Vízforrás u.
Csabamező utca Vízforrás u. - Csabamező u. 21
Csabamező utca Csabamező u. 23. - Gerecsehida u.
Ebergény utca
Péceli út - Ecsedháza u. 24.
Ecsedháza köz
Csabamező u. - Ecsedháza u.
Ecsedháza utca
Temető u. - Vízforrás u.
Ecsedháza utca
Vízforrás u. - Ecsedháza u.
Ede utca
Ede u. 4. - Vízforrás u.
Ede utca
Vízforrás u. - Pöröly u.
Ede utca
Pöröly u. - Ebergény u.
Emlék utca
Gombosi u. - Emlék u. 43.
Gerecsehida utca Temető u. - Vízforrás u.
Gerecsehida utca Vízforrás u. - Pöröly u.
Gerecsehida utca Pöröly u. - Ebergény u.
Gerencsér utca
Temető u . - Vízforrás u.
Gombosi utca
Temető u. - Gombosi u. 17.
Gyeplős utca
Temető u. - Pöröly u.
Gyeplős utca
Pöröly u. - Péceli út
Izbég utca
Mezőőr u. - Mezőcsát u.
Kendő utca
Temető u. - Pöröly u.
Korsó utca
Péceli út - Korsó u. 14.
Mezőőr utca
Gombosi u. - Izbég u.
Pöröly utca
Péceli út -Gerecsehida utca
Temető utca
Ede u. - Ecsedháza u.
Vízforrás utca
Gyeplős u. - Csabamező utca
Vízforrás utca
Vízforrás u. 19. - Ecsedháza u.
Vízforrás utca
Ecsedháza u. - belterületi határ
Vízforrás utca
Gyeplős u. - Ede u.
Vízforrás utca
Csabamező u. - belterületi határ

Wertán Zsolt felhívta a
lakosság figyelmét, hogy a
házi rákötés terveztetésénél
körültekintően válasszanak
szakembert. (Riz Levente
polgármester itt elmondta,
hogy az önkormányzati tulajdonú Rákosmente Kft.
szakemberei tervezést és kivitelezést is vállalnak a lakosság részére.) Fontos, hogy
ne építsük meg idő előtt a
belső hálózatot. A tervek elkészítésének feltétele, hogy
a már megépült utcai gerincvezeték kamerás ellenőrzé-

A csatornázási munkában érintett utcák
Rákoskerten
Utca		
Szakaszhatárok
Bodonyi utca
Rákoskert sugárút - Pásztortűz u.
Bodonyi utca
Pásztortűz u. - Görömböly u.
Csengés utca
Rákoskert sugárút - Pásztortűz u.
Csengés utca
Pásztortűz u. - Görömböly u.
Erzsébet krt.
Pásztorfalva u. -Görömböly u.
Erzsébet krt.
Rákoskert sugárút - Pásztortűz u.
Erzsébet krt.
Pásztortűz u. - Pásztorfalva u.
Erzsébet krt.
Görömböly u. - Erzsébet krt. 121.
Görömböly utca Erzsébet krt. Ráspoly u.
Görömböly utca Ráspoly u. - Csenditő u.
Görömböly utca Ráspoly u. - Görömböly u. 12.
Gyöngyfüzér utca Rákoskert sugárút - Pásztortűz u.
Lilaorgona utca
Rákoskert sugárút - Pásztortűz u.
Pásztorfalva utca Zrinyi u. - Csenditő u.
Pásztortűz utca
Zrinyi u. - Csenditő u.
Perec utca
Rákoskert sugárút - Pásztortűz u.
Rákoskerti u.
Rákoskert sugárút - Pásztortűz u.
Rákoskerti u.
Pásztortűz u. - Görömböly u.
Ráspoly utca
Rákoskert sugárút - Pásztortűz u.
Ráspoly utca
Pásztortűz u. - Görömböly u.
Tiszanána utca
Rákoskert sugárút - Pásztortűz u.
Tiszanána utca
Pásztortűz u. - Pásztorfalva u.
Tiszaörs utca
Rákoskert sugárút - Pásztortűz u.
Borzavár utca
Görömböly u. - Rákoskert sugárút
Bögöte utca
Görömböly u. - Bögöte u. 23.
Dalnok utca
Görömböly u. - Bögöte u. 52.
Görömböly utca Sáránd u. - Zsigmond u.
Görömböly utca Csendítő u. - Sáránd u.
Holdsugár utca
Görömböly u. - Rákoskert sugárút
Pányva utca
Görömböly u. - Rákoskert sugárút
Sarand utca
szennyvízátemelő - Pásztortűz u.
Sarand utca
szennyvízátemelő - Pásztortűz u.
Sáránd utca
Pásztortűz u. - szennyvízátemelő
Zsigmond utca
Görömböly u. - Zsigmond u. 28.
Zsigmond utca
Görömböly u. - Zsigmond u. 34.
A csatornázási munkában érintett további utcák
Rákosmentén
Utca		
Szakaszhatárok
Agyaghegyi dülő Felsőbánya u. - Agyaghegyi dülő 7.
Felsőbánya köz
Felsőbánya u. - Felsőbánya köz 8.
Jászladány utca
Ároktő u. - Ősagárd u.
Szőlőfürt utca
XXVII. u. - Ároktő u.
Projektinformációk:
http: //www.bpcsatornazas.hu
Információs e-mail:
info@bpcsatornazas.hu
Zöld szám:
06-80-205-412

se és geodéziai bemérése is
megtörténjen. A szakember
nem győzte hangsúlyozni,
hogy senki ne használja engedély nélkül az új csatornát.
A megépült szennyvízelvezető hálózatra legkorábban
akkor lehet csatlakozni, ha
a megépült csatornaszakaszok üzembe helyezése megtörtént. A pangó szennyvíz
nemcsak büdös, de betegséget is előidézhet. Az illegális
rákötések akadályozzák a kivitelezést, hiszen az elkészült
csatornaszakaszokból a mun-

katerületre folyhat a szennyvíz. Ha a házi hálózatunk
megépült, először be kell
nyújtanunk a „Használatbavételi hozzájárulás kérelmet”
az FCSM-hez. Ha a rákötés
minden műszaki és jogi feltétele teljesült, az FCSM
kiadja a házi hálózat használatához szükséges használatbavételi hozzájárulást. Ezzel
egy időben aláírásra kerül a
„Közszolgáltatási szerződés”
is, innentől kezdve használható az új csatorna.
Szakács Zsuzsa
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Megkezdődik a Kucorgó tér rendezése
Kerületszerte zajlanak a járdaépítések

Rákosmente képviselő-testülete június 19-én tartotta
meg rendes havi ülését.
Riz Levente polgármesteri tájékoztatóját a május
25-én lezajlott európai parlamenti választások eredményének ismertetésével
kezdte. Rákosmentén a
részvétel 34,25%-os volt,
összesen 24 952 érvényes
szavazatot adtak le. Az
első helyet a Fidesz–KDNP
szerezte meg (46,83%), a
második helyen a Demokratikus Koalíció (13,21%),
a harmadikon a Jobbik
(12,4%), a negyediken az
MSZP (10,23%), az ötödiken pedig az Együtt–PM
végzett (10,16%).
Az általános iskolákban
és gimnáziumokban ös�szesen 5789 rákosmenti
diák búcsúzott a tanévtől,
idén 139-en érettségiznek
a Balassiban, a Kőrösiben
és a Pál Apostolban. A
2014/15-ös évben 33 első
osztály indul 784 kisdiák4

kal. Az Újlak utcai iskolába
annyian jelentkeztek, hogy
eggyel több első osztályt,
összesen hatot indítanak el
ősszel, ami egy új tanterem
kialakítását teszi szükségessé. A tanévzáráskor 2641
óvodása volt a kerületnek,
ősztől 2658-an lesznek, ez
102 óvodai csoportot jelent.
Nyáron is gondoskodnak
a diákokról
Az önkormányzat nyáron
is biztosítja az ingyenes szociális gyermekétkeztetést
a rászoruló családoknak
június 16. és augusztus 29.
között. 54 napon keresztül
napi egyszer meleg ételt
adnak 233 gyermeknek,
amelyhez 5,5 millió forintos állami támogatást kapott Rákosmente. Ez több
mint 12 ezer adag előrecsomagolt étel elkészítését
jelenti, amelyeket a Kőrösi
iskola étkezőjében lehet
átvenni 12-14 óra között

minden munkanapon. Az
alapanyagok 30%-a őstermelőtől, illetve családi
vagy mikrogazdálkodásból
származik.
Idén is várja a fiatalokat
a káptalanfüredi ifjúsági
tábor, ahol közel 600 gyerek tölthet el egy-egy hetet júniustól augusztusig.
A tábort ötmillió forintból
újítja fel az önkormányzat.
A kerületi nyári napközis tábor hagyományosan
az Újlak utcai iskolában
lesz (06.13.–08.15.) 7–17
óra között. A Gyermekjóléti Központban is tartanak szabadidős, kézműves
programokat, pótvizsgára
való felkészítést is vállalnak. Ezeket a szolgáltatásokat ingyenesen vehetik
igénybe a kerületi fiatalok.
"2014-ben is megszervezzük
a nyári diákmunkát. Tavaly
145 fiatalt tudtunk foglalkoztatni, remélhetőleg az
idei nagyságrend is hasonló
lesz.”

Megkezdődik
a Kucorgó tér rendezése
A Kucorgó tér szerteágazó tulajdonosi helyzete eddig gátját képezte az itt megvalósítandó
városrehabilitációs programoknak. „Magántulajdon,
fővárosi és kerületi önkormányzati tulajdon keveredik, ennek következménye
egy régóta húzódó szabályozási terv, amelyet a Főváros
miatt még nem sikerült elfogadni. Indulásképp egy
kisebb program végrehajtása mellett döntöttünk,
50 millió forint értékben
közterület-korszerűsítést,
intézményfelújítást hajtunk
végre. A Piroska óvodában
komplett ablak- és nyílászárócserét valósítunk meg,
egy új kerítéssel kiigazítjuk
a telekhatárt, rendbe hozzuk a területet. Az óvoda
északi és nyugati oldalán új
parkolóhelyeket alakítunk
ki, a járdákat felújítjuk. A
Zrínyi iskola kisépületének
HÍRHOZÓ

homlokzatát is megszépítjük, a belső burkolatok cseréje mellett. A munkálatok
júliusban elindulnak.” – fejtette ki Riz Levente.
Járdaépítések
Nemrég fejeződött be egy
46 milliós felújítási program, amelyhez jelentős volt
a körzetes képviselők hozzájárulása is: Bényi Zsolt
2,8 millió, Horváth Tamás
2,5 millió, Piláth Károly 2
millió, Virág Mihály egymillió forinttal támogatta
keretéből a munkálatokat.
„Ez a fejlesztés folyamatos,
a jövő hónapban sem szünetel. Az épülő utak mellett mindenhol új járdát
is kialakítunk. Jövő héten
kezdődik a kerületi útépítési program a Napkelet, a
Bujákhida, a Bátor, a Domaszék, a Hűvös és a Battonya utcákban. A Lőrinci út
egy szakaszán csapadékcsatornát építünk, a beruházások összköltsége nettó 332
millió forint. Rákoscsaba
keleti részén július 7-én
kezdődik meg a csatornázás. Június 23-án kezdjük az
új kutyafuttató kialakítását
a Garzonházak mellett a
Borsó utcában (zúzott kő
és speciális műfű felhasználásával, padokkal, kutya
ivókúttal, játszóeszközökkel, kutyapiszok-tárolóval,
sövénnyel és kerítéssel).
A beruházás költsége bruttó 8 millió forint. Történt
egy kisebb felújítás az Újlak
utcai uszodában is: kicserélték a bejárati lépcsőt, a
medencetéri padokat, kijavították a szauna mennyezetét, a férfiöltöző ablakait.
A beruházás hatmillió forintból valósult meg.
A városvezető szólt még a
nagy sikerű III. Rákosmenti
Hagyományőrző és Rendvédelmi Napokról, amelyre
négyezren voltak kíváncsiak.
2014. július 21.

Közbiztonsági
beszámoló
Szikszó Sándor r. őrnagy
szerint az EP-választások
rendben lezajlottak. A kapitány felhívta a nyaralni
induló családok figyelmét
a postaládák rendszeres
ürítésére a szomszédok, ismerősök által. A nyaralás
képeit pedig érdemes csak
annak végeztével kirakni a
Facebookra, hiszen azokat a

jobban oda kellene figyelnünk egymásra.”
Nótin Tamás (Jobbik)
Keresztúron garázdálkodó
tinédzserekre hívta fel a
rendőrség figyelmét, akik a
tízemeletes házak melletti
(Pesti út 149-153.) játszótereket és a Szent Kereszt
teret rongálják, valamint
más gyerekeket is molesztálnak. „Elsősorban a rendőrség segítségét kérném, de

Nótin Tamás

bűnözők is megtekinthetik.
A balkáni országokban gyakori, hogy kerékcsere közben ellopják az értékeket a
kocsiból, erre is érdemes fokozottan figyelni. Változatlanul sok csaló adja ki magát az ELMŰ emberének,
aki pénzt hozott és ebből
vissza kellene adni, ilyenkor figyelik ki, hol tartják a
pénzt a háziak. Az önkéntes
szatyorcipelőktől is érdemes
távolságot tartani, semmilyen személyes információt
ne adjunk ki magunkról. A
családi házakban este csak
bukóra nyissuk ki az ablakokat, hogy ne könnyítsük
meg a besurranó tolvajok
dolgát. „A rendvédelmi
napokon az egyik alkalommal azért kellett hirtelen
eltávozniuk a biztosító kollégáknak, hogy nyomába
eredjenek egy tolvajnak,
akit sikerült is elfogniuk. A
Pesti úton egy halálos kimenetelű motorbaleset történt, ami megint csak arra
hívja fel a figyelmet, hogy

a közterület-felügyeletnek
is jobban oda kell figyelnie
az ilyen jelenségekre.” – jegyezte meg Nótin. Virág
Mihály (Fidesz) rákocsabai
képviselő megköszönte a
rendőrség rugalmas hozzáállását a fogadóórák időpontjainak egyeztetésekor.
Virág felhívta a figyelmet a
Csabai út irányában található terelőszigetre, amelynek a jelzőtáblái nehezen
értelmezhetőek, ez különösen veszélyes egy ilyen
csomópontnál. „A Home
Center előtti zebránál is
rendkívül nehéz belátni az
utat egy szakaszon.” Piláth
Károly (Fidesz) képviselő
a Demjén–Dormánd utcai
játszótéren történt vécéfelgyújtásról szólt, amelyet
még megelőzött a mobilvécé elcipelése a focipálya
közepére. Piláth a keretéből
százezer forintot felajánlott a nyomravezetőnek.
Petrőczy Dániel (Fidesz)
körzetes képviselő szerint
a keresztúri lakótelepek-

re érdemes volna gyalogos
járőröket vezényelni éjszakánként, hogy a további
garázdálkodásoknak elejét
vegyék, hiszen elkezdődött
a nyári szünet. Szikszó válaszában elmondta, hogy az
egy héttel ezelőtt megtartott közbiztonsági egyeztető
fórumon a polgárőrökkel és
a közterület-felügyelőkkel
megállapodtak a játszóterek
problémáinak közös kezelésében. A vécéfelgyújtás
miatt eljárást indítanak. A
játszóterek ügyében intézkedtek már, amire jól reagáltak a lakosok is.
Napirenden
Szikszó a rendőrkapitány
„Tavaly november óta
szolgál Szikszó Sándor kerületünkben, a munkáját
megbízott
kapitányként
eredményesen és sikeresen
végezte.” – értékelt a polgármester. Kuczik János
Zoltán r. ezredes, a főkapitány rendészeti helyettese
elmondta, helyesnek bizonyult a döntésük, amikor
Szikszót kinevezték a kerület élére, aki meglátása
szerint hosszú ideig szolgálhatja Rákosmentét. Kuczik
a végleges kinevezési szándékuk támogatását kérte a
testülettől. Horváth Tamás
alpolgármester hozzátette,
eddig nagyon jó benyomást tett rá a megbízott
kapitány, akivel jól megy
az együttműködés. A testület egyhangúlag egyetértett
Szikszó Sándor rendőrkapitánnyá történő kinevezésével.
Új vezető az óvoda élén
A Rákosmenti Összefogás
Óvoda
intézményvezetői teendőinek ellátásával
2014. augusztus 1-től 2019.
július 31-ig Pappné Veszprémi Júliát bízták meg (20
igen). Pappné 35 éve dolgozik óvónőként, 19905
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Az I. világháború Rákosmentén
Rákosmente és a Nagy háború címmel nyílt helytörténeti kiállítás az Erdős
Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóteremben.
A tárlat Rákosmente első
világháborús időszakát és
annak
következményeit
mutatja be egy rendkívül
látványos, és egyben igen
megható kiállításon. A
háborús időket megidéző
tárgyak és féltve őrzött dokumentumok Rákosmente
helytörténeti gyűjteményének, az Erdős Renée Ház
Muzeális Gyűjteménynek és
Kiállítóteremnek az anyagából, valamint rákosmenti
családoktól, gyűjtőktől származnak.
A rendkívüli alkalomra
számos féltve őrzött családi
dokumentumot, levelezést
és régi relikviákat kölcsönzött a múzeumnak Németh
Lajosné, Reitinger Ildikó,
Domonkos László, Szanyi
Dezső, dr. Dombóvári An-

tal, Borsche Károly, Salamon György, Hódos Mátyás, Orosz Károly és Zaláné
Tarnói Vera.
A tárlatot dr. Dombóvári Antal helytörténész
nyitotta meg, felidézve az
I. világháborús emlékeket,
illetve az akkori korból
maradt emléktárgyak sokszor kalandos rákosmenti
gyűjtését. A legtöbb első
világháborús emléket Rákoscsabán sikerült gyűjteni,

mivel ezen a területen nem
kényszerítette ki az élet a
selejtezést, így a féltett családi emléktárgyak, frontról
küldött levelezőlapok apáról fiúra szálltak.
A Relikviák termébe lépve azonnal szembetűnik
egy fából készült légcsavar,
amely Vitai Gyula repülőjének propellere volt egykor.
Ugyanitt látható fából készült sífelszerelés, amit kilencvenkilenc évvel ezelőtt

virágszirmok
kíséretében
Galíciából érkezett. Háborús naplók, levelezések, korabeli újságok, honvédtiszti
derékszíj, sapkák, kardok,
szabják, német gyalogsági
ásó, kulacs, harctérről, harctérre írt levelek sokasága.
A kiállításon megtekinthető a háború idején „bibliás
őrmesterként” emlegetett
Debreczeni Sándor arcképe
és szeretett bibliája. A frontról hazatérve, felszentelt prédikátorként közel harminc
évig szolgált a rákoscsabai
adventista gyülekezet élén.
Az emeleten Rákoscsaba,
Rákoskeresztúr és Rákosliget
első világháborús emlékhelyei láthatók.
A kiállítás rendezésében,
építésében közreműködött
Hódos Mária, Ferenczi Zsuzsa, Tarnói Vera, Rubovszky
Zsuzsa, Orosz Károly és
Adám Ferenc. Az anyagot
válogatta, rendezte Ádám
Ferenc.
A kiállítás létrejöttét támogatta a Rákosmente Tv.
Szakács Zsuzsa



Az anyatej világnapja
Kisgyermekes édesanyák,
édesapák népesítették be
június 20-án a rákosligeti
Csekovszky Árpád Művelődési Ház helyiségeit,
hogy együtt ünnepeljék a
legtökéletesebb táplálék, az
anyatej világnapját a XVII.
kerületi Védőnői Szolgálat
szervezésében.
Fohsz Tivadar alpolgármester feleségével és tizennyolc hónapos kisfiával
érkezett a rendezvényre.
A nap fővédnökeként és
édesapaként köszöntőjében
hangsúlyozta, biztosan órákig lehetne sorolni az anyatej káprázatos tulajdonságait, értékeit, fontosságát, de
talán az is elegendő, hogy
mindig, minden alkalom20

mal tudatosítsuk mindenkiben, semmi sem pótolhatja
a női testnek ezt a csodálatos ajándékát. A védőnőknek óriási szerepük van
abban, hogy minden egyes
kismamát
meggyőzzenek
az anyatej fontosságáról, és
tanácsaikkal segítsék őket.
Fohsz Tivadar tolmácsolta a
jelenlévők felé Riz Levente
polgármester döntését, miszerint egy hónapon belül
Rákosmente minden egyes
védőnője számítógépet kap,
ezzel is segítve munkájukat.
File
Lajosné,
a
Rákosmenti Egészségügyi
és Szociális Központ mb.
intézményvezetője, valamint dr. Haintz Andrea
tiszti főorvos beszélgeté-

Bujtás József szerzői estje a Vigyázóban
A Vigyázó Sándor Művelődési Ház
adott otthont a kerületben élő Bujtás József kortárs zeneszerző szerzői
estjének június 14-én, a koncerten
részt vett Horváth Tamás alpolgármester is.
Bujtás József zeneszerző, hegedű-,
szolfézs- és zeneelmélet-tanár, zenekari hegedűművész. Tagja az Alkotó
Muzsikusok Társaságának, a Magyar
Kodály Társaságnak és a Magyar Liszt
Társaságnak. Zeneszerzést Székely
Endrétől, Maros Rudolftól, Durkó
Zsolttól, Szokolay Sándortól és Bozay
Attilától tanult.

A koncert szólistája Szabadfi Mónika
zongoraművész volt, közreműködött a
2004-ben alakult Giusto kamarazenekar, amely ezen az estén – kibővülve – szimfonikus zenekarként lépett

a zenebarát közönség elé. Vezényelt
Illényi Péter, aki jelenleg a Bartók Rádió zenei rendezője, valamint az általa
alapított Székesfehérvári Szinfonietta
Vonószenekar és a budapesti Musica
Sonora Kamarazenekar karmestere és
művészeti vezetője. A műsoron szerepelt: Beethoven: Coriolan nyitány,
op. 62., Bujtás József: Felperzselő tüzek
és vakító villámok egy univerzumban - Vonószenekarra (Ősbemutató),
Bujtás József: I. zongoraverseny szólózongorára és nagyzenekarra, Mozart:
g-moll szimfónia, Nr. 40, K 550.
Kili Tamás



Szent Iván-éj ünnepe Rákoskerten
A szent iváni tűzugrás hagyományát
elevenítette fel a Rákoskerti Művelődési Ház, június 21-én színes tér- és
színpadi programokkal várták a tűzugrókat a ház kertjébe.
Kora délután énekkel, táncokkal ünnepelve az élet diadalát az udvaron felállított színpadon egymást követték a
kiváló zenés-táncos produkciók, az autóparkolóban vásárosok várták a vendégeiket, és mesterség-bemutatókat láthatott
a nagyérdemű. Az udvaron népi játszótér
és ügyességi játékok sora várta a kicsiket és a nagyokat egyaránt, a jól ismert
interaktív kézműves játszóház pedig
bokrétakötéssel, az ünnepkörhöz kapcsolódó kézműveskedéssel és arcfestéssel
szórakoztatta a gyereksereget. Elsőként
Kecső Andrea, az Ascher Színház szín-

művésze lépett színpadra, aki William
Shakespeare: Szentivánéji álom című
darabjából Puck monológját adta elő,
majd a Hahota Gyermek Színház ezúttal a Piroska és a Farkas meséjét állította
színpadra. A Cassandra Táncstúdió növendékei bizonyították, nem véletlenül
arattak babérokat a hazai és nemzetközi
megmérettetéseken. Az „Égbolt” című
modern táncot a Jázmin táncegyüttes
adta elő, a Napraforgó táncegyüttes pedig a „Colorful” című tánckölteményt
mutatta be. Végül egy modern szóló
koreográfiával lépett a színpadra Esze
Petra, a Jázmin táncegyüttes tagja. A
Zumba fitnesz és a Mazotti Fitness SE
csoportjainak produkciója után Fohsz
Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati képviselő és Hatvani Zol-

tán rákoskerti önkormányzati képviselő
köszöntötte a közönséget. Remek hangulatot teremtett Rákoskert aranykoszorús nótaénekese, Zsuzsa Mihály és a
Rákoskerti Dalos Klub, amit csak fokozott Gordos Anna és a Kóborzengő zenekar táncháza. Este nyolckor lobbant
lángra a Szent Iván-éji tűz, amelynek
eleink mágikus erőt tulajdonítottak,
és aki átugrotta, a hagyományai szerint
egész évben egészséges lesz, és szerencsés
Kili Tamás 
a szerelemben.

legnagyobb fatelep
Legnagyobb választék

sünk során hangsúlyozták,
Rákosmentén egyre népszerűbb a kismamák körében a
szoptatás. Kívánatos az lenne, ha minden egyes baba
legalább féléves koráig csak
anyatejet kapna.
A hivatalos köszöntő
után az édesanyák még sok

hasznos információt szerezhettek a különböző kerekasztal-beszélgetéseken a
családtervezésről, a babák
fogápolásáról, a lázcsillapításról és a védőoltásokról,
a homeopátiáról, a babaúszásról.
Szakács Zsuzsa
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A 31-es út 29-es szelvényében Maglód és Mende között
Mobil: 06-20-330-8426
www.olahfatelepmaglod.hu
Akácfából: Rusztikus kerítésdeszkák, kérgezett és fűrészelt oszlopok,
karók, stégek, aknafedelek, kertépítő és játékkészítő alapanyagok
minden méretben. Olcsó dúc- és karámoszlopok. Bérfűrészelést,
vastagsági gyalulást vállalunk. Alomforgács zsákolva.
Tűzifa – kandallófa:
Rönkben, kuglizva, hasítva, kalodázva is.
Füstöléshez zsákolt akác fűrészpor, zsákos aprított fa.
Házhoz szállítást vállalunk!

2014. július 21.
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