4

Figyelõ

www.tizenhetedik.hu

Kossuth Lajos születésnek 205. évfordulóján kor tizenhét labdát számoltak össze.
A felszólalásból kiderült, hogy az ügynek
megtiltotta szünetekben az iskola udvarán
történõ labdázást a rákoskerti Kossuth Lajos bizony komoly szakálla van. E témában az
Általános Iskola vezetése. Arról nem érkezett elsõ levelet még 1993-ban Kátai Péter, akkohír, hogy veszélyben van-e a tanítás a szüne- ri polgármester kapta, aztán azóta folyamatek közötti negyvenöt percekben az iskola tosan, lényegében minden illetékes tisztségtantermeiben. Az is igaz, persze, hogy a tan- viselõ hivatalból találkozott a problémával,
termeket nem érte olyan sorozatos "támadás" mégsem történt semmi.
Pontosabban tavaly év
az elmúlt tizennégy évben,
elején valami mégis. Az
mint az udvar szomszédsá- A Madárdombról nézve
önkormányzat vagyongában lévõ Perec utca 61.
kezelõ szervezete levélszám alatti családi házat.
ben tájékoztatta az iskolát és a PeA támadáson a romos kerítésen átrec utcai családot, hogy megoldórepülõ labdákat kell érteni. Ezek szedott a probléma, elkészült az új kerencsés esetben csak hozzáférhetetrítés. A baj csak az volt, hogy ezt
lenné válnak kis gazdáik számára,
egyik fél sem vette észre. A tájékozrosszabb esetben viszont betörik az
tatás tévesnek bizonyult.
ablakot, eltörik a tetõcserepeket, s
Ezen a nyáron már majdnem ténymásfajta anyagi károkat okoznak a
leg elkészült a nagy mû. A kiviteleház tulajdonosainak. Az aktuális
zõk fölvonultak, a munkások már
kártérítési számla meghaladja a
dörzsölték a szokásos módon megnyolcszázezer forintot. Nem csoda, ha
az iskola a tiltás eszközéhez nyúlt, nem óhajt- nedvesített tenyerüket, amikor kiderült, valaván tovább feszíteni amúgy is karcsú költség- ki elfelejtette megrendelni a kiviteli tervet. Az
építkezés csak nem akart elkezdõdni. Ráadávetését.
Mindezt Hatvani Zoltán rákoskerti képvi- sul hamarosan lejár az építési engedély.
selõ napirend elõtti hozzászólásából tudhatSzóval, lépni kell! Ha nem megy elõre a dota meg a nagyérdemû, akihez egy évvel ez- log a hivatali ügymenet szövevényes útvesztõelõtti megválasztása óta rendszeresen eljár- iben, akkor a nyilvánosság lehet a megoldás.
tak az érintett ház lakói a helyzet orvoslásá- Valószínûleg ezt érezte a képviselõ is, aki körért. Õ hiába jelezte a hivatalban a gondot,
nem ment elõre a dolog. A képviselõ a mina- zete akut problémáját az új kerületi vezetés hipi Kossuth-ünnepélyen az iskolába látogató vatalba lépésének elsõ évfordulója elõestéjén
polgármesternek is megmutatta az ominózus tette le a képviselõtestület asztalára.
Dr. Farkas Tibor
kerítést. A Perec utcai ház telkén éppen ak-

Kerítés

Megemlékezések
október 23-án
Budapest Fõváros XVII. kerület Önkormányzata nemzeti ünnepünk alkalmából meghívja
a kerület lakosságát az október 23-án tartandó megemlékezésre, amely 10 órakor kezdõdik a Rákoskeresztúri Kegyeleti Emlékparkban lévõ 1956-os emlékmûnél (megközelíthetõ a Széchenyi utca irányából).
Ezt követi az ünnepi mûsor a Dózsa Mûvelõdési Házban, melynek keretében kerül sor
a Budapest Fõváros XVII. kerület Önkormányzata által alapított 1956-os Emlékplakett átadására. A kitüntetést átadja: Riz Levente polgármester.
Nemzeti ünnepünk alkalmából 2007. október 22-én 17 órakor a Rákosligeti Polgári
Kör szervezésében a rákosligeti országzászlónál, 2007. október 22-én 18 órakor a Rákoscsabai Polgári Kör szervezésében a rákoscsabai Csaba vezér téren tartanak még megemlékezéseket.

Kiadó lakás
Két szobás, frissen felújított, összkomfortos,
60 négyzetméteres, erkélyes, garázsos lakás
a Tescóhoz közel, csendes utcában, 70 ezer
Ft/hó,+ rezsiért kiadó. Garázsdíj 15 ezer
Ft./hó. T. 06-20-931-22-41

Lapzártakor érkezett a levél szerkesztõségünkbe

November 3-tól kinyit a posta szombaton az Elágnál
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A Vida-dombon munkához látott az Everling Kft.
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A hónap végére elkészül Rákoskert elsõ játszótere

Everling Balázs

Nagy lakossági érdeklõdés övezte a munkagépek Vida-dombi, a Pásztorfalva utca 58.
szám alatti telken történõ fölvonulását a minap. Különösen a kisgyerekes szülõk várták
ezeket a pillanatokat izgatottan. Ám azok a
Pásztorfalva utcában és környékén lakók is
örülhetnek, akik a terület fejlesztésétõl azt
remélik, hogy az aszfaltos focipályán mérséklõdik a motorosok, quadosok rendszeres,
nagy zajjal járó szórakozása. A munkagépek megjelenése azt jelenti, hogy megkezdõdött Rákoskert elsõ játszóterének megvalósítása, a szülõk egy része már nem nagyon
bízott az idei megvalósulásban.
Lapunk januári számában már közöltünk riportot a témáról, jelezve, hogy az önkormányzati tervek között szerepel a Vida-dombon játszótér létesítése 2007-ben. Nos, végre eljött az
idõ. A közbeszerzési pályázatokat kiértékelték, s a legjobb ajánlatot tevõ cég, az isaszegi
székhelyû Everling Kft. nyerte el a megvalósítás jogát a Vida-dombon.
A társaság a kerületben még nem épített játszóteret, de például a szomszéd városrész
egyik elegáns lakóparkjában igen, az ott élõk
legnagyobb megelégedésére. Érdekesség,
hogy a vállalkozásnak erõs XVII. kerületi
gyökerei vannak. A cégtulajdonos, Everling
Balázs édesapjának, sõt nagyapjának is faiskolája volt városrészünkben. Pontosan

Rákoshegyen, a Sóska utcában. Everling Balázs gyerekkorában a Sóska utcai facsemeték
között nõtt fel. Sokat segített a nagypapának,
szívesen töltötte az idõt a különbözõ cserjék,
fafélék között. A családi emlékek miatt számára a XVII. kerület mindig szívmelengetõ
helynek számít. Édesanyja ösztönözte leginkább arra, hogy tanulmányait is ebbe az irányba folytassa.
A tizenöt éve magánvállalkozóként induló fiatalember 2003-ban alakította kft-vé vállalkozását. Az önkormányzatunk által kiírt pályázat
a gyerekkori kötõdések miatt különösen megdobogtatta a szívét. A feladat minden tekintetben profiljába vágott. Az Everling Kft mindennel foglalkozik, ami a kerthez, a kertépítéshez
kötõdik. A zöldfelület kialakításától kezdve, a
díszburkolat lefektetésen, a játszótérépítésen
át, az öntözõrendszerek telepítéséig, grillsütõk,
kerti konyhák szakszerû elhelyezéséig, vagy a
- XVI. kerületi Veres Péter úton lévõ faiskolájuk kínálatára pillantva - a díszfa-, díszcserje
neveléstõl, a termõföld, a kerti tó-építés eszközeinek forgalmazásán át egészen az egynyári
növények széles választékának kínálatáig. Az
egynyári növényeket Isaszegen, a cég 1500
négyzetméteres üvegházában nevelik. A több
lábon állás teszi lehetõvé, hogy az egyre nagyobb számú alkalmazottaiknak tavasztól
õszig, õsztõl tavaszig folyamatosan tudjanak
munkát biztosítani. Székhelyükön, Isaszegen

elvbõl nem indulnak
önkormányzati pályázatokon, sõt, az önkormányzattól sem
fogadnak el semmiféle megbízást. Ennek
oka, hogy a cégtulajdonos testvérbátyja
alpolgármester a településen.
Korábban Everling
Balázs maga tervezte a
megépítendõ kerteket.
Ma már ez a múlt. Különbözõ kerttervezõ
cégekkel kooperálnak.
Egy feladat feldolgozásakor elõször mindig tervezõk egyeztetnek a megrendelõvel,
a tulajdonosokkal a Ezt a játszóteret is az Everling Kft készítette, de nem a Vida-dombon
megálmodott kert, fejlesztendõ terület részleteinek megvalósításáról. Mi is gyakran megyünk más kerületrészekbe,
Az Everling Kft. csak akkor lát munkához, ha a hogy a hasonló korú gyerekek nagyobb csotervezõ cégektõl megkapják a zöld jelzést, illet- portokban lehessenek együtt. Arról nem szólva, hogy a játszótereken lévõ érdekes csúszdáve a kivitelezéshez szükséges dokumentációt.
Így voltak a Vida-dombi játszótérrel is. A kat, mászókákat, homokozókat nem igazán leszerzõdés aláírása után azonnal megrendelték het a családi házak kertjében fölállítani. S az
a szükséges eszközöket, hogy a kitûzött határ- az igazság, hogy nekünk, szülõknek is jó a találkozás. A játszótéren új ismeretségek kötõdidõre minden a helyére kerüljön.
Ez némiképp vigasztalja Kiss Józsefet, aki nek a szülõk között is. Megcivilben rendezvényszervezõ, két kisgyermek, beszéljük a nevelési taa 3,5 éves Barnabás és a 14 hónapos Anna pasztalatokat, szóba
édesapja. 2000-ben költöztek a rákoskerti kerülnek kulturáPostamester utcába. S miután kialakították a lis események,
családi fészket, megismerték a környéket, a közösségi programok,
családfõ bekapcsolódott a helyi közösségi
barátéletbe. Nem a politika mentén. Nem politis á zál, de ott van a legtöbb kulturális rendezgok
vényen, lakossági fórumon, mi több,
alarendre föl is szólal. Vesszõparipái között elsõ helyen a játszótér hiánya áll,
de szót emel a gyakori áramkimaradások, illetve a vasúti közlekedés sûrítése érdekében is. A közösségi rendezvényeken történtekrõl aztán nem gyõzik
faggatni õt a hozzá hasonló korú mamák és papák, akik azonban kevesebbszer vagy egyáltalán nem járnak ilyen
rendezvényekre, de nagyon kíváncsiak
az ott történtekre.
- Legelsõnek mindig a játszótérrõl fagKiss József fiával, Barnabással
gatnak - mondta Kiss József. - Nem csoda,
hiszen régi ígéret már, hogy Rákoskert is kap
kulnak ki.
játszóteret. Már Podani Sándor, egykori itteni
képviselõ ígérte, de nem lett belõle semmi. Az A fõvárosban már nincs mód arra, hogy a fela tény, hogy már készül is a játszótér, nagy nõttek úgymond az utcán ismerkedjen egyörömmel tölt el bennünket, jóllehet lélekben mással. Közösségi helyekre pedig kevesen járfelkészültünk arra, hogy az idei ígéretbõl sem nak. Ezért a játszótér nekünk is nagyon fontos.
lesz semmi. Híreink szerint elõször májusra Új kapcsolatok, családi barátságok alakulnak
számítottunk rá, majd augusztus volt a követ- ki, ami mindenkinek jó.
A Pásztorfalva utca 58. szám alatti telek tõkezõ vélelmezett határidõ. Vártuk a munkagépeket, hogy az augusztus 20. körüli hagyomá- szomszédja Falkáné Harmath Gyögyvér a
nyos rákoskerti napok után megjelennek, de Pásztorfalva 56/1. szám alatt lakik. Már januakkor is hiába. Az építkezés elkezdése így árban szívesen nyilatkozott lapunknak a tervekrõl. - Semmi kifogásom a játszótér létesítöbbszörösen is öröm az itt élõ családoknak.
- A játszótér ugyanis nagyon fontos gyerek- tése ellen. Örülök neki, hogy lesz. Szeretem a
nek és felnõttnek egyaránt - hangsúlyozza Kiss gyerekzsivajt, jöjjenek csak minél többen!
A startpisztoly tehát eldördült, az Everling
József. - A kertes házban élõk közül is csak kevesen engedhetik meg maguknak a költséges Kft. munkához látott. Készül a játszótér a
játszóeszközök megvásárlását. De ha meg is Vida-dombon. Az átadás tervezett idõpontja
tudja venni valaki, a gyerek akkor is magában, október vége. Az már biztos, hogy ezúttal nem
jobb esetben a testvérével játszadozhat a kert- kell csalatkozniuk a rákoskerti szülõknek. Az
ben. Ehhez képest egy játszótér egészen más. ígéret ezúttal valóra válik.
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Kerékpártárolót avattak Rákoskerten

Eladó ház
Eladó Rákoscsabán, a Szabadság sugárutat
keresztezõ utcában egy 180 n.szögöles telek,
50 nm-es házzal. Összközmûves. Padlástér
beépíthetõ, gázkonvektoros, ásott kút, ipari
áram, kocsibeálló, kert. irányár 20.6
m.Ft.Érd.:30/273-9657

ÁLLÁS
XVII. kerületi ingatlaniroda munkatársat
keres. Számítógépismeret, az ingatlanos
szakmában jártasság, valamint saját gépkocsi használata feltétel. Teljes vagy részmunkaidõ is lehetséges. Jelentkezés önéletrajzzal. T: 06-30-9-773-617.

Kossuth Lajos szüleHajdú Miklós vezetétésének 205. évfordusével, a Gara Mihály
lója alkalmából renirányította Gépészeti
deztek ünnepséget a
Kft,
vagy
a
róla elnevezett általáSzelepcsényi Sándor
nos
iskolában
vezette Rákoskerti
Rákoskerten. Ennek
Polgári Kör. Érdekeskeretében avatták föl
ség, hogy Gara Miazt a fedett biciklitáhály az ötvenes évek
rolót az iskola udvavégén tanulója is volt
rán, amely ötvenkét
ennek az iskolának.
kerékpár biztonságos
Áldási Edit, az iselhelyezését teszi lekola igazgatója elhetõvé. A bicajokat
mondta, az 52 kerékfolyamatosan videópárhely elegendõ,
val kiegészített kaminden igényt ki tudmera figyeli, megelõnak elégíteni. Az iszendõ a bûncselekkola, közösen a rendHatvani Zoltán oklevelet ad át Gara Mihály- õrséggel, megszerményeket.
Az avatószalagot nak. Mellette balra Fenke Ferenc képviselõ, vezte a biciklis oktaRiz Levente polgár- Riz Levente polgármester és Lázár Attila kép- tást az 5. és 6. évfomester vágta át, aki
lyamos tanulók réaz alkalomra polgár- viselõ. Elõtérben: az ajándék-kerékpár.
szére. Azok a tanumesteri keretébõl egy
lók kaphatnak kerékkerékpárt vásárolt az iskolának. A bicikli sze- páros igazolványt, illetve jöhetnek kerékpárrencsés gazdáját a diákönkormányzat pályázat ral iskolába, akik rendelkeznek szülõi engeútján fogja kiválasztani.
déllyel, és sikeresen elvégezték a tanfolyamot.
A mintegy 2,5 millió forintos beruházást a A három éves múltra visszatekintõ együttmûkörzet vállalkozóinak összefogása is segítette. ködés révén folyamatosan nõtt a kerékpárral
A forrás elõteremtését és a szervezõmunka iskolába járók száma. Jelenleg 32 tanulónak
dandárját Hatvani Zoltán önkormányzati kép- van igazolványa. Az iskola tervezi, hogy 4.
viselõ végezte. A vállalkozók és civil szerveze- osztályosokra is kiterjeszti az oktatást.
tek közül megemlíthetõ a Hajdú Mûvek Kft.,
Szerencsére eddig nem történt baleset.

