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KEDVES OLVASÓ!
Ebben a formájában egy éves születésnapját ünnepli a Hírhozó. Szo-
kás ilyenkor számvetést csinálni, honnan indult és hová jutott az újság. 
Úgy gondolom, méltó módon ápoljuk és visszük tovább a XVII. kerületi 
önkormányzati újság hírét, eredményeit. A cél természetesen ugyan-
az maradt, közvetíteni a városvezetés, a Képviselő-testület döntéseit, 
a kerület fontosabb eseményeiről beszámolni az olvasóknak. Mindezt 
a lehető legszínesebb, leginkább kép-gazdag formában igyekszünk 
tenni. Megtisztelő számomra, hogy sokan, sokféle ötlettel, felvetéssel 
keresik fel a szerkesztőséget. Egy friss felmérés szerint pedig a meg-
kérdezett felnőtt lakosság közel fele tájékozódik önkormányzati újság-
ból. Köszönöm, hogy Ön is közéjük tartozik!

Kellemes időtöltést kívánok a Hírhozóval!

Pölös Mónika főszerkesztő

Impresszum https://www.facebook.com/ 
rakosmenteonkormanyzata

Főszerkesztő: Pölös Mónika
Szerkesztőség címe:  
1173 Budapest, Pesti út 165.
E-mail: szerkesztoseg@hirhozo.com

Kiadja a lapalapító tulajdonos  
Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzata  
megbízásából Pölös Mónika e.v.
Munkatársak: Kovács Zoltánné, 
Szakács Zsuzsa
Kiadó címe: 6646 Tömörkény  
Kossuth Lajos utca 137/3.

Nyomda: Mediaworks Hungary Zrt.,
Megjelenik 38 000 példányban.
Következő számunk  
2023. február 9-én jelenik meg.
Ha otthonában nem kapta meg 
a Hírhozót, kérjük jelezze azt a szer-
kesztoseg@hirhozo.com elérhető-
ségen. Köszönjük!

Hirdetésfelvétel: 
Telefon: +36-1/259-0511  
vagy +36-20/934-1257 
E-mail: hirhozo.hirdetes@t-online.hu

Az erről szóló döntés az év végén jelent meg 
a Magyar Közlönyben. Az 570 millió forintos hoz-
zájárulásról szólva Horváth Tamás polgármester 
hangsúlyozta, ez az összeg a XVII. kerületnek na-
gyon komoly segítséget jelent.

Mint ismeretes, több kerületrészi művelődési 
ház, valamint az Újlak utcai uszoda és Ferihegyi úti 
tanuszoda működése szünetel március 31-ig. A vá-
rosvezetés jelenleg vizsgálja annak lehetőségét, 
hogy ezek az intézmények a kormányzati rezsitá-
mogatásnak köszönhetően esetleg hamarabb újra 
nyithatnak. Ennek érdekében a dr. Bakos András 
alpolgármester által vezetett intézményi energia-
csökkentési munkacsoport pénzügyi tervet készít.

A kormány összesen 44 milliárd forint összeg-
ben nyújtott segítséget 138 városi és 17 fővárosi 
kerületi önkormányzatnak. Az energiaár-kompen-
záció összegét az önkormányzat által készített 
menedzsmentterv alapján, az egy lakosra jutó 
iparűzési adóerő-képesség figyelembevételével  
ítélték meg, az egyik legjelentősebb támogatás-
ban pedig Rákosmente részesült.  

 Pölös Mónika

A sajtótájékoztatón elhangzott, a Gólyafészek 
Bölcsőde homlokzata és lábazata új hőszige-
telést kapott, valamint két nyílászáró cseréjé-
re is sor került. A felsorolt munkálatokon kívül 

a bölcsőde térkövezése, illetve a konyhai be-
járónál a rámpa kialakítása is elkészült. A Csi-
csergő Óvoda homlokzati és lábazati hőszi-
getelése is befejeződött, összesen közel 300 

négyzetméteres felületen. A homlokzati szige-
teléssel párhuzamosan a szükséges bádogos 
munkálatok, illetve az ablakpárkányok cseréje 
is megtörtént.

A polgármester kiemelte, az energetikai fel-
újítási munkák eredményeként az épületek nem 
csak megszépültek, de az éves energiafogyasz-
tásuk is csökkenni fog. Bendéné Magyar Csilla, 
a Gólyafészek Bölcsőde intézményvezetője ki-
emelte, az anyagi megtakarítás mellett igen fon-
tos, hogy a gyermekek megfelelő hőmérsékletű 
épületben tölthetik el mindennapjaikat.

Szakács Zsuzsa

Energiaár-
Kom pen záció 
Rákosmentének
Az energiaárak sokszorosára emel kedtek az 
elmúlt időszakban, ezért számos települé-
si önkormányzat került nehéz. A települések 
helyzetét megkönnyítendő, Magyarország 
Kormánya állami támogatásban részesített 
számos 10 ezer lakos feletti várost és fővárosi 
kerületet, köztük Rákosmentét. 

Hőszigetelést kapott a keresz túri óvoda 
és bölcsőde épülete
Horváth Tamás polgármester a december végén tartott bejárás alkalmával megtekintette a rá-
koskeresztúri Kaszáló-lakótelepen lévő bölcsőde és óvoda frissen felújított egységeit. 
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ÖNKORMÁNYZAT 

Így volt... – 2020. január 15.
Színházi előadások a Helyi Esély-
egyenlőségi Program keretében

A Helyi Esélyegyenlőségi Program ke-
retében idén osztálytermi előadásokat 
szervez Rákosmente Önkormányzata 
kerületünk iskoláiba. Január 14-én 
a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos 
Gimnázium 10. osztályos tanulói 
tekinthették meg a Nézőművé-
szeti Kft. „A Gyáva” című darab-
ját Scherer Péter és  
Kovács Krisztián előadásában. 

 (Rákosmente Önkormányzata).
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Felújított udvar a Százszorszép 
Óvodában
Az óvoda épületének bővítésére 
és átfogó felújítására még 2019 és 
2020 között került sor. Ehhez kap-
csolódóan készült el 2021 áprilisára 
a környezetrendezés és a játszóud-
var. Majd ebben az évben sikerült 
az udvar minden részét felújítani, 
amivel lezárultak a munkálatok az 
óvodában. A jelenlegi beruházás 
során kiépült a játszóudvar ma-
radék területe, ezzel vált teljessé 
a hatcsoportos óvoda környezeté-
nek átfogó rendezése.

Felújítás a Gólyafészek Bölcsődé-
ben és a Csicsergő Óvodában
A napokban fejeződött be a Gólya-
fészek Bölcsőde és a Csicsergő 
Óvoda homlokzati és lábazati 
hőszigetelése, folytatta gondolata-
it a polgármester. Horváth Tamás 
hozzátette, a homlokzati szigete-

léshez kapcsolódóan elkészültek 
a bádogosmunkák, két régi hom-
lokzati nyílászáró került kiváltásra, 
illetve az ablakpárkányok cseréje is 
megtörtént. Mindezeken felül meg-
újult a konyhai bejáró rámpája, és 
komplett térkövezésre is sor került. 
A munkák eredményeként nem 
csupán megszépültek az intézmé-
nyek, hanem energetikai jellemzőik 
is jelentősen javultak.

Ültess egy fát gyermekednek! – 
2022
„Meghirdettük az „Ültess egy fát 
gyermekednek!” nevű programot, 
ami iránt egész évben nagy volt 
az érdeklődés. A programra je-
lentkező kisbabás családok fáinak 
kiszállítása megtörtént. E faülte-
tési programnak is köszönhetően 
fejlesztjük – magas díszítőértékű, 
különlegesebb fafajok elültetésével 
– a Népkert növényállományát. Úgy 

gondolom, ez is jól mutatja, hogy 
Rákosmente valóban zöld kerület” 
–  tette hozzá a kerületvezető.

Muskátliosztás
Ehhez kapcsolódik a néhány éve 
útnak indított „Fogadj örökbe mus-
kátlit!” nevű program, amelynek – 
mint a neve is mutatja – az a célja, 

hogy a közterekre kihelyezett mus-
kátlik olyan befogadókra találjanak, 
akiknek van lehetőségük átteleltet-
ni e növényeket, és örömüket lelik 
a gondozásukban. Ebben az év-
ben is sokan jelentkeztek, és sike-
rült a kerület összes muskátlijának 
biztonságos otthont találni a téli 
fagyok elől.

Új kutyafuttató az Újlak utcában
Decemberben adtak át hivatalosan 
egy újabb kutyafuttatót az Újlak 
utcában, ami a lakótelepen élők 
számára könnyebbség, hiszen itt 
nagyon sok kutyatartó van, akik-
nek eddig nem volt lehetőségük 
arra, hogy szabadon engedhessék 
kedvenceiket közterületen. Ez a fej-

A 2022-es esztendő utolsó testületi  
üléséről jelentjük
Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. december 15-én tartotta rendes havi ülését. 
A tanácskozás Horváth Tamás polgármesteri beszámolójával vette kezdetét. A kerületvezető az oktatá-
si-nevelési intézmények felújításáról szólva megjegyezte, szívügyének tekinti, hogy a gyermekek korszerű 
épületekben, játékbarát környezetben töltsék napjaikat, ezért Rákosmente Önkormányzata folyamatosan 
figyelemmel kíséri, ha kell, felújítja, bővíti az intézményeket. 

lesztés nekik és négylábú kedven-
ceiknek nyújt könnyebbséget a jö-
vőben, zárta gondolatait Horváth 
Tamás.

Közbiztonsági beszámoló
Horváth Lajos r. ezredes elmondta, 
az elmúlt időszakban főként közle-
kedésrendészeti akciókat szervez-
tek, melyek a kerület számos pont-
ján közúti ellenőrzések formájában 
jelentek meg. Ennek során többek 
között a Rákoscsaba utcában fi-
gyelték a rend őrei az autósokat 
a lakó-pihenő övezetre vonatkozó 
szabályok betartása kapcsán. Az 
akciók fő célja, hogy a rendszeres 
ellenőrzések révén csökkenjen az 
átmenő forgalom, illetve hogy az 
erre közlekedőket a szabálykövető 
magatartásra sarkallják. Két jelen-
tősebb lopásról ejtett szót a kapi-
tányságvezető, melyek során mo-
biltelefonokat tulajdonítottak el, egy 
esetben a piac, a másik ügyben 
pedig a Fő téri kávézó épületéből. 
Az ilyen esetek elkerülése, meg-
előzése céljából mindkét helyszínt 
a jövőben civil ruhás rendőrök jár-
ják. Horváth Lajos ezt követően 
megköszönte a Képviselő-testü-
let valamennyi tagjának egész évi 
közreműködését, majd biztosította 
a jelenlévőket arról, hogy a szoros 
kapcsolat Rákosmente Önkor-
mányzatával, illetve a városveze-
tőkkel a hatékony munkavégzés 
érdekében továbbra is fennmarad. 

Napirendi pontok
Elsőként a Rákosmente Kerületi 
Építési Szabályzatáról szóló ön-
kormányzati rendelet Borsó utca 
– Csicsörke utca – Uszoda utca – 
Marabu utca által határolt területre 
vonatkozó módosításáról döntöttek 
a képviselők. A javaslat értelmében 
a Borsó utca és Csicsörke utca sar-
kán álló új építésű ingatlan tekinte-
tében további 5 (összesen 60 db) 
lakás létesítése valósulhat meg az 
épület földszintjére tervezett irodák 
rovására. 

Az önkormányzattal folytatott 
egyeztetések eredményeképpen 
a beruházó HILL BIRD Kft. 15 mil-
lió forint közérdekű kötelezettség-
vállalást tesz, mely összeg egy ré-
széből az Aranylúd utca területén 
a kültéri fitneszpark mellé játszóte-
ret épít a Városüzemeltetési Irodá-
val egyeztetett módon. A fennma-

radó összeget az önkormányzat 
a Rákosmenti Összefogás Óvoda 
energetikai korszerűsítésére fordít-
ja. Környei Balázs András (Több 
Párti Ellenzék) kérdésére a kivitele-
ző cég ügyvezetője, Pirisi Krisztián 
elmondta, az irodákat nem sikerült 
értékesíteni, ellenben nagy igény 
mutatkozik a környéken a kertkap-
csolatos lakások iránt, így az el 
nem adott helyiségeket az átminő-
sítés után lakóingatlanként lehet el-
adni. A testület 20 igen szavazattal 
jóváhagyta a javaslatot.

Új intézményvezető a Csicsergő 
Óvodában
A Képviselő-testület az 
önkormányzati fenn-
tartásban működő 
Rákosmenti Csi-
csergő Óvoda in-
tézmény vezető i 
teendőinek ellátá-
sával 2023. február 
1. napjától 2028. júli-
us 31. napjáig Juhász-
né Almási Zsuzsannát bíz-
ta meg. Az erre irányuló javaslatot 
egyöntetűen támogatták a jelenlé-
vők. 

Önkormányzati kitüntetések
Zárt ülésen tárgyalták a 2023. évi 
önkormányzati kitüntetések ado-
mányozására vonatkozó előter-
jesztést. A javaslatot elfogadva 
a testület a „Rákosmente díszpol-
gára” kitüntető címet R. Szabó Ist-
ván zenepedagógus, Bartók-kutató 
részére adományozta Rákosmente 
kulturális és zenei életében betöl-
tött kiemelkedő szerepéért. A „Pe-
dagógus Életműdíjat” Ferenczi Éva 
középiskolai tanár kapta, aki ma-

gas színvonalon, kiemelkedő hi-
vatástudattal több évtizede végzi 
munkáját. A „Rákosmente közbiz-
tonságáért” Emlékérmet Parádi La-
jos tűzoltó századosnak ítélte oda 
a testület a szakterületén nyújtott 
kiemelkedő tevékenységéért, míg 
a „Rákosmente közbiztonságáért” 
Emlékérmet Szabó Noémi rendőr 
törzszászlósnak adományozta 
a szakterületén nyújtott kiemelke-
dő tevékenységéért. A „Szociális 
munkában végzett kiemelkedő te-
vékenységért” Díjat Illés Jánosné, 
a Rákosmenti Cukorbetegekért 
Közhasznú Egyesület elnöke kap-

ta a kerületben élő cukorbetegek 
életminőségének javítá-

sa érdekében vég-
zett közösségépítő 
tevékenységéér t. 
Rákosmente Ön-
kormányzatának 
Képviselő-testü-

lete úgy döntött, 
hogy az „Egészsé-

ges Rákosmentéért” 
Díjat Katona Csabáné vé-

dőnő részére adományozza magas 
színvonalú szakmai munkája elis-
meréseként. A „Rákosmente sport-

jáért végzett kimagasló tevékeny-
ségért” Díjat Hernádi Zoltán kempo 
és ju-jitsu mesternek ítélték oda 
a képviselők kiemelkedő sporttel-
jesítményéért és edzői munkájáért. 
A „Pro Cultura Rákosmente” Díjat 
Tomschey Ottó geológus, író, költő, 
műfordító kapta Rákosmente kultu-
rális életének gazdagításáért. 

Rendeletek
A Képviselő-testület elfogadta 
a Polgármesteri Hivatal szervezeté-
ről, munkarendjéről és ügyfélfoga-
dási rendjéről szóló rendelet terve-
zetét. Majd ugyancsak 16 igen és 
4 tartózkodás mellett döntöttek az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
közterületek használatáról és rend-
jéről szóló rendelet módosításáról. 
Ez utóbbi az elektromos töltőállo-
mások használatáért fizetett köz-
terület-használati díj mérséklését 
teszi lehetővé azzal, hogy annak 
összegét minden év december 31. 
napjáig felülvizsgálja a testület.

Döntés az átmeneti  
gazdálkodásról 
Egyhangú döntés született a 2023. 
évi átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendelet megalkotására vonatkozó 
javaslatról. Az államháztartásról 
szóló törvény rendelkezik ugyanis 
arról, hogy az önkormányzat az 
átmeneti gazdálkodásról rende-
letet alkothat, ha a költségvetési 
rendeletét azon év január 1-jéig, 
amelyre az szól, nem alkotja meg. 
Az átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendeletben a Képviselő-testület 
felhatalmazást ad a polgármester-
nek arra, hogy a helyi önkormány-
zat bevételeit folytatólagosan be-
szedje és kiadásait fedezze, illetve 
meghatározza, hogy milyen intéz-
kedéseket tehet a rendelet keretein 
belül. A Magyarország 2023. évi 

 2022-ben elkészült a Százszorszép óvoda játszóudvarának 
 maradék területe, ezzel vált teljessé a környezet átfogó rendezése 

 Juhászné Almási Zsuzsanna 
 a Rákosmenti Csicsergő Óvoda 

 új intézményvezetője 

 Fatelepítés az Anna utca – Pajta utca mentén elhelyezkedő 
 területen. Ezek az első lépések a pihenőerdő kialakításához 
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Dunai Mónika  
országgyűlési képviselő  
Előzetes bejelentkezés 
alapján: 06-30/318-9914

Dr. György-Rúzsa Ágnes 
jegyző  
Előzetes bejelentkezés 
alapján: 06-1/253-3322, 
06-1/253-3319

Horváth Tamás  
polgármester 
Előzetes bejelentkezés 
alapján: 06-1/253-3306, 
06-1/253-3398

Dr. Bakos András  
alpolgármester  
Előzetes bejelentkezés 
alapján: 06-1/253-3312, 
06-1/253-3316

Dr. Füzesi Péter  
alpolgármester 
Előzetes bejelentkezés 
alapján: 06-1/253-3313

Andó Miklós (2. sz. evk.) 
Minden hónap első hétfőjén 
18:00 órától az Újlak utcai 
Általános Iskolában (1173 
Budapest, Újlak u. 110.) 
Előzetes bejelentkezés 
alapján: 06 20/286-5569

Hernádi Gyula  
Minden hónap első 
és harmadik hétfőjén 
18:00–20:00 óráig a 1173 
Budapest, Pesti út 41/C.  
(I. em.) szám alatt  
Előzetes bejelentkezés 
alapján: 06-30/499-2012

Dr. Fenke Ferenc  
(4. sz. evk.)  
Minden hónap második 
hétfőjén 13:30–14:30 óráig 
a Polgármesteri Hivatal 
303. sz. tárgyalójában

Dr. Fachet Gergő  
Előzetes bejelentkezés 
alapján: 06-30/989-2625

Dr. Bényi Zsolt (6. sz. evk.) 
Minden hónap utolsó csü-
tör tökén 17:00–18:00 óráig 
a Rákoshegyi Közösségi 
Házban  
(1174 Budapest, Podma-
niczky Zsuzsanna u. 3.)

Dr. Füzesi Péter  
(11. sz. evk.)  
Előzetes bejelentkezés 
alapján: 06-20/528-2608

Halász Dezső (12. sz. evk.) 
Előzetes bejelentkezés 
alapján: 06-70/614-7147

Környei Balázs András 
Előzetes bejelentkezés 
alapján: 06-20/310-3188

Rózsahegyi Péter  
(14. sz. evk.)  
Minden hónap első 
csütörtökén 18:00–19:00 
óráig a Csekovszky Árpád 
Művelődési Házban 
(1172 Bp., Hősök tere 9.) és 
minden hónap harmadik 
szerdáján 17:00–18:00 órá-
ig a Rákosmenti Robogó 
Óvodában (1172 Budapest, 
Robogó u. 3.)  
Előzetes bejelentkezés 
alapján: 06-20/225-4945, 
06-1/256-0267 (Műv. Ház)

Hatvani Zoltán (9. sz. evk.) 
Minden hónap második 
keddjén 7.45–8.45 óráig 
és minden hónap második 
péntekén 17:00–18:00 óráig 
a Rákoskerti Művelődési 
Házban (1171 Budapest, 
Rákoskert sugárút 66.)  
Előzetes bejelentkezés 
alapján: 06-30/944-0203 
Betegek, idősek, mozgás-
korlátozottak számára ott-
honukban is, bejelentkezés: 
06-20/392-2252

Szabó Tiborné (5. sz. evk.) 
Minden hónap utolsó csü-
törtökén 17:00–18:00 óráig 
a Rákoshegyi Közös ségi Ház-
ban (1174 Bp., Pod ma niczky 
Zsuzsanna u. 3.) Előzetes 
bejelentkezés alapján: 
06-20/980-5711,  
06-1/258-3394

Vaskó Mária  
Előzetes bejelentkezés 
alapján: 06-70/699-2244

Virág Mihály (10. sz. evk.) 
Minden hónap első szer-
dáján 18:00-19:00 óráig 
a Rákoscsabai Közösségi 
Házban (1171 Budapest, 
Péceli út 222.)  
Előzetes bejelentkezés 
alapján: 06-20/931-5754

Lukoczki Károly  
Minden hónap első hétfőjén 
18:00–19:00 óráig az MSZP 
irodában (1171 Budapest, 
Péceli út 239.) Előzetes 
bejelentkezés alapján: 
06-20/356-1226

Kovács István  
Előzetes bejelentkezés 
alapján: 06-20/927-7195

Timmel Ede (8. sz. evk.) 
Minden hónap második 
péntekén 17:00–18:00 óráig 
a Rákoskerti Művelődési 
Házban (1171 Budapest, 
Rákoskert sugárút 66.) 
Telefon: 06-20/310-1700, 
e-mail: timmel.ede@ rakos-
mente.hu

M. Tóth Katalin (1. sz. evk.) 
Minden hónap első hétfőjén 
17:00-18:00 óráig a Hó-
fehérke Óvodában (1173 
Budapest, 525. tér) 
06-20/393-7201,  
06-1/258-2245

Nagy Anikó (7. sz. evk.) 
Előzetes bejelentkezés 
alapján: 06-20/225-5396

Petrőczy Dániel  
(3. sz. evk.)  
Minden hónap első hétfőjén 
18:00–19:00 óráig a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános 
Iskola és Gimnáziumban 
(1173 Budapest, Akác- 
virág u. 49.) Előzetes beje-
lentkezés alapján:  
06-20/316-4696

Dr. Piláth Károly  
(13. sz. evk.)  
Minden hónap első keddjén 
18:00–19:00 óráig a Diadal 
Úti Általános Iskolában 
(1172 Budapest, Diadal út 
43–49.) Előzetes bejelent-
kezés alapján:  
06-20/225-5367 

KÉPVISELŐI  
FOGADÓÓRÁK

központi költségvetéséről szóló tör-
vény kihirdetésre került, azonban 
a helyi önkormányzatokat megille-
tő állami támogatások közzététele, 
valamint a Fővárosi Önkormányza-
tot és a kerületi önkormányzatokat 
megillető bevételek megosztásáról 
szóló fővárosi közgyűlési rende-
let megalkotása még nem történt 
meg. Ezen jogszabályok alapján 
tervezhető a kerület működési célú 
bevételeinek kb. 80–85%-a. Tehát 
ezen összegek pontos ismerete 
nélkül 2023. január 1-ig a kerületi 
költségvetési rendelet megalkotá-
sára nem volt lehetőség. A fentiek 
miatt került a javaslat a testületi 
tagok elé, mely alapján az átme-
neti gazdálkodásról szóló rendelet 
megalkotását jóváhagyták.

A képviselők kezdeményezték 
a 2022. évi költségvetéséről szó-
ló rendelet módosítását, mely-
nek értelmében az önkormányzat 
a Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház 
Közalapítvány részére 450 ezer fo-
rinttal járult hozzá a működési költ-
ségekhez. A Rotunda Kórus Alapít-
vány jubileumi koncertjét 400 ezer 
forinttal támogatták, míg a Rákos-
hegyi Iskolásokért Alapítvány 70 
ezer forintot kapott a „Szállt a holló” 
című előadás költségeihez. 

Önkormányzati ingatlanok díjai
Rendeletalkotás keretében a laká-
sok és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadására és elide-
genítésére vonatkozó helyi szabá-
lyokról szóló, valamint az önkor-
mányzat tulajdonában álló lakások 
lakbéréről szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról tanácskoz-
tak az egybegyűltek. Elhangzott, 
az újraszabályozás elsősorban 

technikai okok miatt szükséges, 
az egységes jogalkotói gyakorlat-
hoz igazodás érdekében. Másrészt 
indokolt a rendeletek mindennapi 
alkalmazása során kialakult gya-
korlati tapasztalatok átültetése 
a rendeletek pontosí-
tásával. A döntés 
értelmében több 
változás is élet-
be lép majd, 
így többek kö-
zött a lakbé-
rek összege 
eg ységesen 
20%-ot emel-
kedik 2023. feb-
ruár elsejétől. Az 
önkormányzati laká-
sok bérbeadásának ma-
ximális időtartama eddig legfeljebb 
öt év lehetett, ez most, a bevált gya-
korlat szerint 3 év lesz. A Lakástör-
vénnyel összhangban felmondási 
okot az adhat a jövőben, ha a bérlő 
fizetési kötelezettségét a felszólí-
tásban meghatározott határidőben 

nem teljesíti, függetlenül a tartozás 
összegétől. 

A 2023. évi Belső Ellenőrzési Terv 
jóváhagyása után a Képviselő-tes-
tület úgy döntött, hogy elfogadja 

a Szolgáltatástervezési Kon-
cepciót a 2023. január 

1. és 2024. decem-
ber 31. napja kö-

zötti időszakra 
megjelölt cél-
kitűzésekkel 
együtt. A do-
kumentum át-
fogó képet 

nyújt a kerületi 
szociális ellátá-

sok helyzetéről, 
a kerületben élők 

szociális szükség leteiről, 
a rendelkezésre álló lehetőségek-
ről, azok fejleszthetőségének, bő-
víthetőségének irányairól. Andó 
Miklós (Több Párti Ellenzék) elis-
meréssel szólt a szociális terüle-
ten tevékenykedő önkormányzati 
dolgozókról, majd kezdeményezte, 
hogy készüljön egy olyan kiadvány, 
mely a szociális ellátásokat, támo-
gatásokat részletesen tartalmazza. 

Javaslat pihenőerdő fejlesztésről
A Budapest Főváros Önkormányza-
ta által elindított Fővárosi Részvételi 
Költségvetés program során 2021-
ben a lakossági visszajelzések alap-
ján kiválasztott egyik nyertes projekt 
Rákosmentét is érinti. A fejlesztés 
során a tervezett helyszíneken (Rá-
koscsabai-erdő és Pesterzsébe-
ti-erdő) összesen 4500 facsemetét 
ültetnek el, melyek mellett parkerdei 
infrastruktúra-fejlesztés is megvaló-
sul. A kiválasztott helyszínek egyike 

az Anna utca – Pajta utca mentén 
elhelyezkedő terület, melynek egy 
része Rákosmente Önkormányza-
tának tulajdonát képezi, míg másik 
része Budapest Főváros Önkor-
mányzatának tulajdona. 2022-ben 
elkészült a XVII. kerületi pihenőerdő 
zöldfelületi, rekreációs fejlesztési 
terve. Eszerint közel 3000 db erdé-
szeti facsemete telepítése és padok, 
ülőkék, asztalok, hulladékgyűjtő 
edények és információs táblák kihe-
lyezése valósulhat meg. A fejlesztés 
költségét teljes egészében Buda-
pest Főváros Önkormányzata visel. 
A pihenőerdő kialakítására vonatko-
zó előterjesztést a jelenlévők egybe-
hangzóan támogatták.

Módosultak a Rákosligeti Hunya-
di János Cserkészcsapatért Ala-
pítvánnyal 2022. március 3. napján 
megkötött előszerződésben rögzí-
tett dátumok, így a kivitelezési ha-
táridőt 2023. február 28. napjára, 
a használatbavételi engedély meg-
szerzésének határidejét 2023. április 
20. napjára, a végleges csereszer-
ződés aláírásának határidejét 2023. 
június 30. napjára módosították. Egy 
másik, szintén Rákosligetet érintő 
javaslat szerint az önkormányzat 
a Maros Mozi épületét 2027 végéig 
haszonkölcsönbe adja a Rákosligeti 
Polgári Kör részére iroda, műterem 
és galéria, valamint szabadidős, 
közösségi- és kulturális programok 
helyszíne céljára. Rózsahegyi Péter 
(Fidesz) személyes érintettség miatt 
nem vett részt a döntéshozatalban, 
így a felvetést 16 igen szavazat és 3 
tartózkodás mellett fogadták el.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálata
A testületi tagok megvitatták Rá-
kosmente Önkormányzata He-
lyi Esélyegyenlőségi Programját 
(HEP), annak kötelező felülvizsgála-
ti eredményeit, valamint egyetértet-
tek a 2027-ig tartó időszakra vonat-
kozó új HEP megszövegezésével. 
Horváth Tamás polgármester külön 
megköszönte az anyagok részletes 
kidolgozását Jenei Mónika esély-
egyenlőségi koordinátornak, illetve 
Pádár Gabriella szociális és egész-
ségügyi csoportvezetőnek.

A tanácskozás végén elhangzott, 
a 2023-as esztendő első testületi 
ülésére várhatóan január 26-án ke-
rül sor.

Pölös Mónika

 Rózsahegyi Péter 
 környzetvédelmi 

 tanácsnok 

 Dr. Mód Kristóf aljegyző 

Tisztelt Rákosmenti Ebtartók, Állattartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekez-
dése értelmében a tartás helye szerint ille-
tékes kerületi önkormányzat ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdekében, illetve 
a veszettség elleni oltás járványvédelmi vo-
natkozásaira való tekintettel három évente 
legalább egy alkalommal ebösszeírást vé-
gez.

A 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdo-
nosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a (2) 
bekezdés szerinti adatokat a kerületi önkor-
mányzat rendelkezésére bocsátani.

Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 
szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 34. § (1) 
bekezdése értelmében az állattartó köteles ál-
lattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, 
szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsalá-

dok esetén létszámtól függetlenül, baromfi- és 
nyúlállományok esetén száz egyed felett), a te-
vékenység megkezdéséről, illetve megszün-
tetéséről az állatállományt ellátó állatorvost, 
illetőleg a fővárosi kerületi önkormányzat jegy-
zőjét) egyidejűleg tájékoztatni.

A fentiek alapján Budapest Főváros XVII. kerü-
let Rákosmente Önkormányzata 2022. decem-
ber 15. és 2023. február 15. között ebösszeírást 
végez. Az ebösszeírás ideje alatt bejelenthetik 
mezőgazdasági haszonállataikat is.

Adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget 
tehetnek az űrlapok online kitöltésével web-
oldalunkon (rakosmente.hu), elektronikus 
úton Ügyfélkapun keresztül (Önkormányzati 
Hivatali Portál vagy e-papír), a kitöltött és ki-
nyomtatott űrlapokat eljuttathatják postai úton 
(Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente 
Önkormányzata 1173 Budapest, Pesti út 165.), 
illetve személyesen elhelyezhetik a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kihelyezett 
gyűjtőládában.

Jegyzői Iroda   
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Horváth Tamás polgármester köszöntötte 
a 2022. évi közmeghallgatás résztvevőit, me-
lyen jelen volt dr. Bakos András és dr. Füzesi 
Péter alpolgármesterek, dr. György-Rúzsa Ág-
nes jegyző, dr. Mód Kristóf aljegyző, Csepetiné 
Gébele Judit, Budapest Főváros Kormányhiva-
tala XVII. Kerületi Hivatal vezetője, a Képvise-
lő-testület tagjai, a Polgármesteri Hivatal mun-
katársai, valamint Rákosmente rendvédelmi, 

egészségügyi, szociális, oktatási és nevelési 
intézményeinek vezetői.

A Képviselő-testület bemutatását követően 
Horváth Tamás polgármester megtartotta éves 
beszámolóját, amely magába foglalta a 2022-es 
esztendő legfontosabb beruházásait, fejleszté-
seit, valamint a következő esztendő kiemelt cél-
kitűzéseit, feladatait. Elhangzott, a 2022-es évet 
nagyban befolyásolta a szomszédunkban zajló 

háború, és annak gazdasági következményei. 
A pénzügyi egyensúly megtartása érdekében 
a városvezetésnek is kényszerű döntéseket kel-
lett hoznia, amely szervesen érintette a kerüle-
tünkben lévő intézmények működését.

 VÁROSREHABILITÁCIÓ  
A szociális városrehabilitáció keretében befe-
jeződött az önkormányzat tulajdonában lévő 
Garzonházak teljes energetikai korszerűsítése: 
megtörtént az épületek hőszigetelése, fűtés kor-
szerűsítése, a nyílászárók cseréje, a tető víz- és 
hőszigetelése, vasbeton erkélyek felújítása, va-
lamint az önkormányzat finanszírozásában az 
épületekben négy új lift lett telepítve, hangzott el. 
A Garzonházak szomszédságában, ugyancsak 
a rehabilitáció részeként elkészült egy többgene-
rációs fitneszpark és közösségi kert. A Fővárosi 
Tér-Köz pályázaton való részvételnek, valamint 
a kormányzat támogatásának köszönhetően 
megkezdődött az új Rákoshegyi Közösségi Ház 
építése, melynek átadása 2023-ban várható.

 SPORT ÉS SZABADIDŐ 
Szeptemberben 24-én adták át a Riz Levente 
Sport- és Rendezvényközpont, amely színvo-
nalas helyszínt biztosít a különböző kulturális és 
sportrendezvényeknek, szabadidős tevékeny-
ségeknek, szalagavatóknak, ismertette a pol-
gármester. Az Akadémiaújtelepen az Országos 
Görpark Program keretében elkészült Európa 
egyik legkorszerűbb görparkja. Felújították a ke-
rület első szabadtéri tornaparkját, mely tíz évvel 
ezelőtt a Kaszáló lakótelepen adtak át. Rákos-
mente több játszóterén pingpongasztalokat 
helyeztek ki. Folyamatos a kerületi játszóterek, 

Közmeghallgatás 2022
Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tartott december 15-én 
a Vigyázó Sándor Művelődési Központ fórumtermében. Az évente előre meghirdetett közme-
ghallgatáson a lakosság és az érdekelt szervezetek képviselői előzetesen írásban tehették fel 
a helyi közügyeket érintő kérdéseiket, javaslataikat a képviselő-testület felé. 

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT 

játszóeszközök felújítása. A rá-
koshegyi Szabad Május téren új 
kosárlabdapálya épült, a Heli-
kopter lakópark játszóterén új 
játszóeszközök telepítésére ke-
rült sor.

 KÖRNYEZETVÉDELEM 
Az idén is folytatódott a fa- és cser-
jeültetési program, a köztéri szemétgyűj-
tési akciók, a zöldhulladék-begyűjtés, valamint 
a lombzsákosztási program. Mivel a fővárosi 
önkormányzat ebben az évben sem finanszí-
rozta a veszélyes hulladékok begyűjtését, ezért 
Rákosmente Önkormányzata saját költségveté-
sének terhére gondoskodott a begyűjtésről. Az 
elmúlt években kerületünkben 12 db kutyafutta-
tót alakítottak ki, valamint további kutyapiszok-
gyűjtőket helyeztek el kerületszerte.

 BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK 
Tovább folytatódott a kerületi oktatási-nevelési 
intézmények felújítása. Több óvodában új, kor-
szerű műfüves játszóudvar, sportpálya lett kiala-

kítva. Elkészült a Százszorszép 
Óvoda teljes körű felújítása, 
a Csibe Bölcsőde, a Piroska 
és a Mézeskalács Óvoda te-
tőszigetelése, új homlokzati 
hőszigetelést kapott a Csi-
csergő Óvoda, a Gólyafészek 

Bölcsőde és a Robogó Óvoda 
épülete.

 KÖZLEKEDÉS, ÚTÉPÍTÉS, ÚTFELÚJÍTÁS
Horváth Tamás ismertette a Rákos–Hatvan vas-
útvonal teljes felújításának befejezését, melynek 
részeként egy teljesen új pályaszerkezetet épí-
tettek ki. A kivitelezők több fedett vasúti várót 
újítottak fel, valamint 23 hellyel bővült a P+R 
parkolók száma. Elkészült a sportcsarnoknál 
a jelzőlámpás csomópont, és forgalmi változás 
történt a Tarcsai útnál. A gépkocsik megnöveke-
dett száma kerületünkben is óriási gondot jelent 
a közlekedésben. Az úthálózat túlterheltségének 
enyhítése érdekében folyamatosak az útfejlesz-
tések, ahol indokolt, forgalomlassító eszközök 
telepítése, valamint a közlekedési rend lakos-
sági igényekhez való igazítása, ismertette a vá-
rosvezető. A Budapesti Útépítési Programnak 
köszönhetően több földes út aszfaltozására is 
sor került 2022-ben.

A polgármesteri éves beszámolót követően 
az előzetesen beérkezett, valamint a helyszínen 
feltett kérdések megválaszolására került sor. Az 
érintett témakörök között a reptéri zajártalom 
ügye, az útfelújítások, útépítések helyzete, a ját-
szóterek állapota, a közétkeztetési díj emelése, 
postabezárások, valamint közlekedési vonatko-
zású kérdések, javaslatok hangzottak el a kerü-
letben élők részéről.

A közmeghallgatás végeztével Horváth Tamás 
polgármester megköszönte mindenkinek az 
érdeklődést, közreműködést, majd elmondta, 
mindazok, akik nem jelentek meg a közmeghall-
gatáson, de előzetesen írásban adták le kérdé-
seiket, szintén írásban fognak választ kapni.

Szakács Zsuzsa

Azok, akik maguk készítenék el bevallásukat, 
már használhatják a webes kitöltő programot is, 
ami a legegyszerűbben a NAV eSZJA-oldaláról 
(https://eszja.nav.gov.hu) érhető el. Az elkészített 
bevallások kényelmesen, elektronikusan beküld-
hetők. A NAV-felület akkor is alkalmas a bevallás 
elkészítésére, ha valaki nem az Ügyfélkapun ke-
resztül nyújtja be a bevallását. A papíralapú ki-
töltéshez szükséges üres bevallási nyomtatvány 
és kitöltési útmutató kinyomtatható a NAV eSZ-
JA-oldaláról, illetve beszerezhető a NAV bármely 
ügyfélszolgálatán. Akiknek nem kell elektronikus 
kapcsolatot tartaniuk a NAV-val, továbbra is be-
küldhetik postán a bevallásukat.

A bevallás kitöltése jóval egyszerűbb azonban, 
ha a NAV szja-bevallási tervezetét veszik alapul, 
ami nem csak magánszemélyeknek készül. Az 
egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őster-
melőknek és az áfafizetésre kötelezett magán-
személyeknek is készül tervezet, de esetükben 
ahhoz, hogy a tervezetből bevallás legyen, azt 
beküldés előtt mindenképpen ki kell egészíte-
niük a tavaly szerzett jövedelmek adataival. Az 
szja-bevallási és befizetési határidő egységes, 
valamennyi adózó számára 2023. május 22.

Bárki, aki KAÜ-azonosítóval rendelkezik, már-
cius 15-étől megnézheti saját adóbevallási terve-
zetét az eSZJA-oldalon.

Akinek nincs KAÜ-azonosítója, március 16-
áig, adóazonosító jele és születési dátuma 
megadásával többféle módon is kérheti a terve-
zet postázását:

• SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszá-
mon a következő formában: SZJAszóköz-
adóazonosítójelszóközééééhhnn,

• az eSZJA-oldalon elérhető webűrlapon,
• levélben,
• a BEVTERVK formanyomtatványon,
• telefonon, a 1819-es hívószámon,
• személyesen, az ügyfélszolgálatokon.
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a ko-

rábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet rendelkezni 
elektronikusan és papíron is. A rendelkező nyilat-
kozat benyújtásának határideje 2023. május 22.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Indul az idei  
eSZJA-szezon
Már elérhető a 22SZJA személyijövedelem-
adó-bevallás nyomtatványa és a kitöltéséhez 
szükséges felület. 

 Horváth Lajos rendőr ezredes, 
 rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető 

 Dr. Bakos András 
 alpolgármester 

 megválaszolt egy kérdést, 
 mellette dr. Füzesi Péter 

 alpolgármester ül 

 A helyszínen megjelentek is 
 feltehették kérdéseiket 
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A megszokott helyszínen és időpontban kezdő-
dött 2023. január 3-án az ételosztás Kiss Lász-
ló, a Rákoshegyi Polgári Kör tagja és Lambert 
Krisztina, az Adományház Egyesület elnöke köz-

reműködésével. A szervezők az ilyenkor hagyo-
mányos lencsefőzelékkel, virslivel, friss kenyérrel 
és a Katolikus Karitász által biztosított szaloncu-
korral várták a rászorulókat. Akinek nem volt ét-

kezési jegye, az sem maradt éhen, mindenkinek 
jutott az ételből.

Lambert Krisztina a Hírhozónak elmondta, ha 
marad ételcsomag, azt a kerületben található 
– a rákoshegyi Kép utcában lévő Víztoronynál, 
illetve Rákosligeten, a Ferihegyi úton lévő Ado-
mányháznál elhelyezett – Enni adok, enni kapok 
dobozokban helyezik el. Ide persze nem csak az 
ételosztáskor megmaradt ennivaló kerül, hang-
zott el, sok jó szívű kerületi lakos is feltölti tartós 
élelmiszerrel, édességgel, pékáruval ezeket az 
élelmiszergyűjtő pontokat. Nagyon sokan várják 
délutánonként az ide elhelyezett ételt, fogalma-
zott Lambert Krisztina, aki még elmondta, az 
Adományház kerítésére ismét meleg kabátok ke-
rültek, hogy senki ne fázzon a télen.

Szakács Zsuzsa

2023-ban is folytatódik az ételosztás 
Ahogyan az már évek óta lenni szokott, az új évben is folytatódik Budapest leghosszabb ide-
ig tartó karitatív jellegű ételosztási akciója Rákosmente Önkormányzata és az Adományház 
Egyesület koordinálásával, együttműködve a Magyar Vöröskereszt 17. kerületi szervezetével.

Az eseményen, amelyen 280 adag étel és sza-
loncukor került kiosztásra, részt vett Zagyva 
Richárd, a segélyszervezet országos igazga-
tóhelyettese, valamint a Karitász németországi 

képviselője, Klaus Höhn és családja, továbbá 
Dunai Mónika országgyűlési képviselő és Szabó 
Tiborné önkormányzati képviselő, az ételosztás 
koordinátora.

A tarhonyás hús, kenyér és csalamádé mellett 
ezúttal szaloncukrot, valamint – a közelgő ün-
nepre való tekintettel, a Rákosmenti Adomány-
ház Egyesület felajánlásának köszönhetően 
– fenyőfákat is kaptak az ételosztáson résztve-
vők. Szabó Tiborné elmondta, az Önkormány-
zat, az Adományház, a kerületi Vöröskereszt, 
továbbá helyi civil szervezetek és a kerületi egy-
házak közreműködésével megvalósuló, novem-
ber óta tartó karitatív kezdeményezés 2023-ban 
is folytatódik.

Szakács Zsuzsa

Katolikus Karitász 
karácsonyi 
ételosztása 
A Katolikus Karitász december 20-án, immár 
tizedik alkalommal vendégelte meg a rászo-
ruló rákosmenti családokat és időseket az 
Önkormányzat és az Adományház Egyesület 
hagyományos téli ételosztásán. 

LAKOSSÁGI GOMBAVIZSGÁLAT  
A RÉGI PIACON

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a régi piacon, a pi-
acfelügyeleti irodánál lévő gombavizsgálóban egész 
évben lehetőségük van a vadon termett és gyűjtött 
gombát gombaszakellenőrnek megmutatni.

A gombavizsgáló  
nyitvatartása:
Hétfő: 8:00–13:00
Szerda: 8:00–13:00
Péntek: 8:00–13:00

Használt sütőolaj  
visszagyűjtés!

Tájékoztatjuk 
a tisz telt lakosságot és 
a piaclátogatókat, hogy 
a rákoskeresztúri régi 
piacon lehetőségük van 
a használt sütőolaj elhe-
lyezésére a kihelyezett 
tárolóedényben.
Kérjük a kihűlt sütő-
olajat, étolajat egy jól 
záródó palackba gyűjt-

sék össze és ezt dobják 
be az erre a célra kijelölt 
szelektív gyűjtőbe, mely 
a nyilvános mosdókkal 
szemben található.
Köszönjük, hogy élnek 
ezzel a lehetőséggel, és 
ezzel együttműködnek 
környezetünk megóvá-
sában!

Rákosmente 
Önkormányzatának 

Piacfelügyelete

 Kései laskagomba 

ÖNKORMÁNYZAT 
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A polgármester elsőként a kerületi iskolák igaz-
gatóinak gratulált, megjegyezve, hogy ugyan 
a tanintézetek már a Kelet-Pesti Tankerületi Köz-

pont égisze alatt működnek, de a városvezetés 
így is fontosnak tartja, hogy ebben a nem köny-
nyű időszakban elismerje és megköszönje az 

iskolaigazgatók munkáját, valamint jutalomban 
részesítse őket. A folytatásban a bölcsődei kis-
gyermeknevelők, óvodavezetők vehették át a jól 
megérdemelt karácsonyi jutalmukat.

Végezetül a jelenlévők is köszönetüket fejez-
ték ki az önkormányzat felé azért a folyamatos 
érvényű segítségnyújtásért, melyet Rákosmente 
vezetése biztosít számukra. A rendezvény állófo-
gadással ért véget. Szakács Zsuzsa

Rákosmente Önkormányzata karácsony kö-
zeledtével ünnepi vacsorán látta vendégül 
a kerületi Rendőrkapitányság teljes állományát, 
ahol Horváth Tamás polgármester köszönetet 
mondott a Rákosmentén szolgálatot teljesítő 
rendőröknek, hogy munkájukkal garantálják 
a város közbiztonságát. „Évek óta igen jó a ke-
rületünkben szolgálatot teljesítő rendőrök meg-
ítélése. Az emberek bizalommal fordulhatnak 
feléjük, a segítség pedig mindig időben, meg-
bízhatóan érkezik” – hangzott el.

Horváth Lajos r. ezredes, a kerületi Rendőr-
kapitányság vezetője az év végi állománygyű-

lésen kiemelte, évről évre meg kell küzdeni az 
éppen aktuális válsággal, ezért nagy örömmel 
tölti el, hogy ennek ellenére, együtt ünnepelhet-
nek ezen az estén. „Büszkén és bátran jelentem 
ki, hogy kollégáim az idei évben is nagyon sokat 
dolgoztak, hogy Rákosmentén nyugodtan, biz-
tonságban élhessenek az emberek!”

Szakács Zsuzsa

Intézményvezetők köszöntése a Városházán
Horváth Tamás polgármester, dr. György-Rúzsa Ágnes jegyző, valamint dr. Füzesi Péter alpol-
gármester december 15-én, a Városházán megtartott ünnepségen köszönte meg kerületünk 
intézményvezetőinek magas színvonalon végzett munkáját.

Köszönet és anyagi megbecsülés  
a rendőröknek
Szolgálunk és védünk! – ezekkel a szavakkal köszönték meg Horváth Tamás polgármesternek 
az év végi jutalmat a Rákosmentén szolgálatot teljesítő rendőrök az ünnepélyes állománygyű-
lésen, ahol jelen volt dr. Füzesi Péter alpolgármester, dr. Mód Kristóf aljegyző és Horváth Lajos 
rendőr ezredes, a XVII. Rendőrkapitányság vezetője.

A december 19-én kezdődő 
program alkalmával Pénzes Rita, 
a kerületi Vöröskereszt vezetője el-
mondta, mindig élnek a környeze-
tünkben olyan családok, egyedül 
élő emberek, akiknek nagy szük-
ségük van a segítségre. Rákos-
mente Önkormányzatával közösen 

évek óta nagy odafigyeléssel ösz-
szeállított ajándékcsomaggal se-
gítik azokat az embereket, akiknek 
szűkös anyagi körülményeik miatt 
különösen nehéz készülniük a kö-
zelgő ünnepekre. 2022-ben 500 
csomag került kiosztásra, hangzott 
el, mindegyikbe jutott tartós élelmi-

szer, higiéniai készítmények, édes-
ség, játékok. Ezenkívül sok-sok téli 
ruhanemű és játék közül is lehetett 
válogatni a Vöröskereszt helyisé-
gében.

A csomagok átadásában segí-
tett Horváth Tamás polgármester, 
dr. Bakos András és dr. Füzesi 

Péter alpolgármesterek. A város-
vezetők elmondták, minden évben 
figyelik és támogatják a kerületben 
élő nehéz sorsú embereket.

Szakács Zsuzsa

A Magyar Vöröskereszt XVII. kerületi Szervezete és Rákosmente Önkormányzata karácsony közeledté-
vel az idén is megtartotta a már hagyományosnak mondható, három napon át tartó karitatív akcióját, 
melynek keretében tartós élelmiszerrel és játékokkal tették szebbé a kerületben élő nehéz sorsú embe-
rek év végi ünnepét.

Karácsonyi csomagok

ÖNKORMÁNYZAT 
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December 13-án Horváth Tamás polgármester is részt vett az 
ajándékcsomagok kiosztásánál, amely konzerveket, lisztet, cuk-
rot, teát, száraztésztát, édességet, szaloncukrot is tartalmazott. 
A városvezető elmondta, az önkormányzat egész évben segíti 
a kerületben élő rászoruló embereket, de ilyenkor, az ünnepek 
közeledtével még inkább fontos az odafigyelés, hogy mindenki-
nek szép legyen a karácsony.

A csomagok összeállításánál az Életfa Humán Segítő Szolgálat 
munkatársai, előzetes felmérések alapján, azokra is gondoltak, 
akik diétára szorulnak. Akik nem tudták személyesen átvenni az 
önkormányzat karácsonyi ajándékcsomagját, azoknak a segítő 
szolgálat munkatársai személyesen vitték el otthonaikba.

Szakács Zsuzsa

Ünnepi segítség 
Rákosmente Önkormányzata – együttműködve az Életfa 
Humán Segítő Szolgálattal – 689 rászoruló családnak jut-
tatott el december hónapban tartós élelmiszercsomagot, 
megszépítve a közelgő ünnepeket.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi 
szabályokról szóló 21/2015. (V. 28.) rendeletének 56. §-a alapján pályázatot ír ki az 
alábbi üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására.

Helyrajzi szám: 125637/6 hrsz.
Cím: Budapest XVII. kerület, Ferihegyi út 74.
 (az Ofotért szaküzlet mellett)
Alapterület: 110 m²

A pályázat lebonyolítását az Önkormányzat megbízásából Budapest Főváros XVII. 
kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelői Irodája (címe: 1173 Buda-
pest, Pesti út 165. III. emelet 304. szoba; tel.: 06-1/253-3378) látja el. 

A Polgármesteri Hivatal nyitva tartása:
Hétfő:   8 órától 18.00 óráig;
Kedd:   8 órától 17.00 óráig;
Szerda:  8 órától 17.00 óráig;
Csütörtök: 8 órától 17.00 óráig;
Péntek:  A Hivatal zárva tart.

Az eljárásban való részvétel feltétele az adott ingatlanra vonatkozó pályázati do-
kumentáció megvásárlása. 

A pályázati dokumentáció ára: 10000 Ft + ÁFA (bruttó 12700 Ft) 

A dokumentáció árát Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 
OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15517007  számú bankszámlaszámára tör-
ténő átutalással kell megfizetni. Az átutalás során befizetőként a pályázati ajánlatot 
benyújtani szándékozó neve, a közlemény rovatban pedig a „Pályázat, Ferihegyi út 
74.” szerepeljen.

Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot elektronikus úton kell megküldeni 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelői 
Irodája részére a revay.draskovich.zita@rakosmente.hu és a vagyonkezeloi.iro-
da@rakosmente.hu e-mail címekre, az e-mail tárgyában a „Pályázati dokumen-
táció megvásárlása iránti kérelem – Ferihegyi út 74.” megnevezés szerepeljen.  
Ezzel egyidejűleg meg kell adni továbbá a számla kiállításához szükséges adatokat.

Gazdasági társaság esetén: 
1. gazdasági társaság rövid elnevezése
2. székhelye 
3. adószáma

Egyéni vállalkozó, illetve ügyfélkapuval rendelkező magánszemély esetén:
1. név
2. születési név
3. születési hely és idő
4. édesanyja születéskori neve
5. lakóhely címe (egyéni vállalkozó esetén: székhely)
6. egyéni vállalkozó esetén adószám, ügyfélkapuval rendelkező magánszemély 
esetén: adóazonosító jel

Amennyiben a pályázó egyéni vállalkozó vagy ügyfélkapuval rendelkező magán-
személy, és budapesti születésű, kérjük, a „születési hely és idő” rovatban tüntesse 
fel, pontosan melyik kerületben született, máskülönben a postázás sikertelen.

Ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemély esetén: 
1. név
2. születési név
3. születési hely és idő
4. édesanyja születéskori neve
5. lakóhely címe
6. adóazonosító jel
Emellett javasoljuk, hogy - esetleges adategyeztetés esetére - rövid úton történő el-
éréshez szíveskedjenek megjelölni telefonos elérhetőséget a pályázati dokumentáció 
megvásárlása iránti kérelemben.

A pályázati dokumentáció megvásárlása iránti kérelem 2023. január 10-én 10 
órától 2023. február 22-én 10 óráig nyújtható be. 

A kérelem beérkezésétől számított 1 munkanapon belül – amennyiben a dokumen-
táció ára a fent megjelölt bankszámlára beérkezett – a pályázati dokumentáció az 
alábbi módon megküldésre kerül a befizető részére:

• gazdasági társaságok részére cégkapun keresztül,
• egyéni vállalkozók részére ügyfélkapun keresztül,
• magánszemélyek részére

• amennyiben ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek,  
ügyfélkapun keresztül,

• amennyiben ügyfélkapu regisztrációval nem rendelkeznek, a pályázati do-
kumentáció papír alapon vehető át Budapest Főváros XVII. kerület Rá-
kosmenti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1173 Buda pest, 
Pesti út 165.) ügyfélfogadási időben.

A pályázati dokumentáció másra nem ruházható át, és nem tehető közzé. 

Az ingatlan megtekintését a pályázati dokumentációt megvásárlóknak – előre 
egyeztetett időpontban – a Kiíró biztosítja. Az ingatlan megtekintésével kapcsola-
tos kérelmet legkésőbb 2023. február 22-én, 17 óráig kell bejelenteni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 27., 12 óra

Érdeklődni és a pályázattal kapcsolatos további információt beszerezni a fenti cí-
men, valamint a (06-1) 253-3378 telefonszámon lehet. 

Az ingatlan bérbeadására Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormány-
zata Képviselő-testületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról szóló önkormányzati 
rendelete alapján kerül sor.

Budapest, 2022. december  
 Horváth Tamás polgármester 
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Fehérné Kugler Andrea, az intézmény vezetője köszönetét fejezte ki Rá-
kosmente Önkormányzatának, amiért támogatásukkal hozzájárulnak 
a klub egész éves nappali ellátásához, emellett lehetővé teszik a kö-
zösségi együttléthez, a tartalmas szabadidős programokhoz való hoz-
záférést.

Ezt követően dr. Füzesi Péter alpolgármester köszöntötte a karácsonyi 
ünnepségen résztvevő szépkorú rákosmentieket, majd hangsúlyozta, Rá-
kosmente Önkormányzata az Európát sújtó energiaválság ellenére tovább-
ra is biztosítja a szociális, a kisgyermeknevelő, valamint az idősgondozó 
intézmények akadálymentes működését.

Gregus Anikó és Dobrozemszky Gábor előadóművészek közkedvelt slá-
gerekkel szórakoztatták a közönséget, majd a jelenlévők által előadott ver-
sekkel ajándékozták meg egymást a klub tagjai.

Szakács Zsuzsa

Ünnepelt az Idősek Klubja
A Holdsugár Gondozási Központ és Idősek Klubja a Vigyázó Sándor 
Művelődési Központ fórumtermében tartotta immár hagyományos ka-
rácsonyi ünnepségét. 

A 90. születésnapját ünneplő Földesi József rákoshegyi otthonában 
fogadta a köszöntésére érkező dr. Bényi Zsolt önkormányzati képvi-
selőt, aki az Orbán Viktor miniszterelnök és a Horváth Tamás polgár-

mester által aláírt oklevél, valamint egy 
palack jófajta bor átadásával gra-

tulált a szépkorú ünnepeltnek.
Nyíregyházán születtem és 

kénytelen voltam sportos 
életet élni, hiszen naponta 
öt kilométert kellett fut-
nom, hogy beérjek az 
iskolába. Meg is nyertem 
minden futóversenyt, de 
birkózóként is országos 

versenyeket nyertem, me-
séli Földesi József, miután 

arról kérdezzük, hogyan si-
került megőriznie máig tartó 

fiatalos alakját, mozgását, gon-

dolkodását. Nincs semmilyen titok, állítja az ünnepelt. 
A házaspár reggelente jógával kezdi a napot, ami sze-
rintük a fiatalság egyik forrása. A sport nem csak az 
egészség, a boldogság miatt is fontos, vallják.

Földesi József és felesége, Vérti Zsuzsanna ma is aktív újságíróként 
végzik mindennapi tevékenységüket. Zsuzsanna a mi Otthonunk című 
lap főszerkesztője, férje pedig a kiadói feladatokat látja el. Az ünne-
pelt hosszan tartó, aktív élete során számos újságnál dolgozott, és 
még mindig nem tud, de nem is akar lemondani arról az izgalomról, 
amit az újságírás nyújt számára.

Harmincöt éve költöztek Rákoshegyre. Hálásak a sorsnak, hogy itt 
élhetnek. Négy lánygyermek, kilenc unoka és három dédunoka láto-
gatja őket rákoshegyi otthonukban.

Végezetül, elkerülhetetlen a kérdés, mi a hosszú élet titka: „Még 
mindig van mondanivalóm. Az egyéni cél kevés, közösségért, szép 
ügyért kell dolgozni, és akkor van miért hosszú életet élni!”

Búcsúzóul ígéretet teszünk, hogy öt év múlva ismét becsöngetünk 
és folytatjuk a beszélgetést.

Szakács Zsuzsa

Földesi József köszöntése

BOLDOG  

SZÜLETÉSNAPOT!

Tíz évvel ezelőtt Riz Levente néhai polgármester elhatározta, hogy kará-
csony alkalmából megajándékozza a kerületben élő nagycsaládok gyer-
mekeit. 2019-ben bekövetkezett halálát követően a MégEgyKör zenekar 
jótékonysági koncertet szervezett, hogy a befolyt összegből folytatódjon 
a Levente által életre hívott jótékonysági akció, amelyhez csatlakozott Rá-
kosmente Önkormányzata és a Riz család.

Elsőként a Rónavölgyi család öt kislányának adták át a szépen becso-
magolt ajándékokat, majd további öt család gyermekeinek karácsonyát 
tették szebbé az ajándékozók.

A zenekar tagjai elmondták, Levente nagyra tartotta azokat a szülőket, akik 
számára a legnagyobb értéket a gyermek jelenti. A családok legkisebb tag-
jainak pedig mindig azt tanácsolta, hogy akár egy öleléssel, odafigyeléssel is 

értékes ajándékot adhatnak szüleiknek. Szeretetet adni a legjobb dolog a vi-
lágon, és erre a karácsony a legjobb alkalom, tartotta. A MégEgyKör zenekar 
egykori és mai tagjai minden év novemberében egy emlékkoncertet szervez-
nek, melynek bevételét felajánlják a nagycsaládosok megajándékozására.

Szakács Zsuzsa

Öt kislány boldog karácsonya
Rónavölgyi Dániel népes családját látogatta meg december 20-án 
Horváth Tamás polgármester, a MégEgyKör zenekar tagjai, valamint 
Abaházi Csaba és Ríz Ádám, hogy ajándékot adjanak át az itt élő öt 
kislánynak az ünnepek alkalmából.
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KÖZÉLETKÖZÉLET

A vaddisznó Földünk egyik legel-
terjedtebb emlősfaja, mely négy 
kontinensen is megtalálja élőhelyét. 
Ez a kiváló alkalmazkodó képes-
ségű állat sokféle környezetben és 
táplálékon megél, illetve mindig az 
adott időben és helyen legkönnyeb-
ben elérhető forrásokat hasznosítja. 
Emiatt képes a városokhoz és az 
emberhez is alkalmazkodni.

Ahogy más vadfaj, mint például 
a róka, a nyest, úgy a vaddisznó is 
több dolog miatt jelenik meg lakott 
területen. Egyrészt a kertekben, ut-

cákon fellelhető, könnyen elérhető 
táplálékforrás (hullott gyümölcs, 
kint hagyott állateledel, nem zárt 
komposztláda) csábító a vaddisznó 
számára, másrészt a településeken 
belül könnyen elérhető vízforrások 
is vonzzák, ugyanis sok kertben 
található automata öntözőberende-
zés, kerti tó, ahol az állatok könnyen 
olthatják szomjukat még a nyári me-
legben is.

Azontúl, hogy a környezetéhez 
igen jól alkalmazkodik a vaddisz-
nó, még kimondottan intelligens 

állat is. Nem csak táplálkozni jár 
a lakott területre, de megtanulta, 
hogy az elhagyott, gazos, cser-
jékkel dúsan benőtt helyeken, 
hétvégi házak kertjében zavarta-
lan pihenő- és búvóhelyet is talál 
magának. Ezeknek az állatoknak 
a rossz állapotú kerítésen keresztül 
való bejutás – ami a legtöbb ember 
számára határvonalat jelent – nem 
okoz gondot.

Ám nem csak elhagyott ingatla-
nokon jelenhetnek meg a vaddisz-
nók, sok lakott házhoz tartozó kertet 
is feltúrhatnak. Az ingatlan tulajdo-
nosa azzal teheti a legtöbbet a hí-
vatlan látogatók ellen, hogy a kerí-
tést megerősítésével fizikailag tartja 
távol az állatokat. E célból elegen-
dő a kerítés alsó, kb. 1-1,5 méteres 
részének megerősítése – például 
a kereskedelmi forgalomban is kap-
ható, kifejezetten a vaddisznó távol-
tartására gyártott – erős, csúszás-
mentes csomózású dróthálóval, 
amelyet stabil oszlopokhoz lehet 
rögzíteni, esetleg a földbe süllyesz-
teni. Emellett törekedni kell a szá-

mukra vonzó tényezők (élelem, víz) 
felszámolására.

A kerületünkön áthaladó Rá-
kos-patak ökológiai folyosóként is 
szolgál, amely – segítve az állat- és 
növényvilág terjedését – különböző 
élőhelyeket köt össze. Ezt a lehető-
séget a vaddisznók is kihasználják, 
így a patak térségében sem ritka 
látogatók.

Mi a teendő, ha találkozunk velük? 
A vaddisznó alapvetően kerüli az 
embert, ennek ellenére akár veszé-
lyes is lehet. Nagyon fontos, hogy 
semmiképpen ne próbáljunk az ál-
lat közelébe kerülni! Csapjunk zajt, 
adjuk meg a vaddisznónak a mene-
külés lehetőségét, ne álljunk az útjá-
ba, próbáljunk meg eltávolodni tőle. 
Soha ne szorítsuk be olyan helyre, 
ahonnan csak akkor tud kijutni, ha 
szembefordul velünk. A kanok fő-
ként a párzási időszakban lehetnek 
veszélyesek, a kocák pedig akkor, 
amikor a kis csíkos hátú malacaikat 
védelmezik. Januárban már tart az 
ellési időszak, így semmiképpen ne 
sétáltassuk kutyánkat póráz nélkül 
az erdős területeken, patakparton 
mert a malacait védelmező vaddisz-
nó rátámadhat a kutyára, aki a gaz-
dájához visszaszaladva az embert 
is veszélybe sodorhatja.

Környezetvédelmi Iroda 

A vaddisznók már a spájzban vannak!
Bár még csak az új esztendő első napjaiban járunk, de mégis egyre többször olvashatunk Budapesten 
felbukkanó, a városlakóknak hol bosszúságot, hol riadalmat okozó vaddisznókról. Mi az oka ennek a jelen-
ségnek, mi áll a háttérben? Vajon miért alkalmazkodik a sertevad ilyen jól az ember közelségéhez?

A társadalmi egyeztetés során be-
érkezett észrevételek, valamint Rá-
kosmente Önkormányzatával foly-
tatott egyeztetés alapján a BKK két 
ütemben, 2022. december 22-től, 
illetve 2023. január 7-től módosítot-
ta kerületünk közlekedési hálózatát.

„A fejlesztéssel Rákosmente és 
az Örs vezér tere között közlekedő, 
közvetlen metrókapcsolatot bizto-

sító gyorsjáratok rendszerét a BKK 
bővíti, miközben az alacsony ki-
használtsággal közlekedő, Jászbe-
rényi út és Pesti úti, minden meg-
állóhelyen megálló járatok kínálatát 
azok kihasználtságához igazítja. 
A fejlesztés révén összességében 
az igényeknek jobban megfelelő 
és hatékonyabb közlekedési rend 
jön létre” – írja levelében dr. Walter 
Katalin, a BKK Zrt. vezérigazgatója.

Az első ütemben, 2022. decem-
ber 22-től az alábbi változások ke-
rültek bevezetésre:
– a 261E járat új útvonalon közleke-

dik Régiakadémiatelep, Liget sor 
és az Örs vezér tere között.

– a korábban 261E jelzéssel köz-
lekedő járatok 161E jelzéssel in-
dulnak Rákoskeresztúr városköz-
ponttól az Örs vezér tere felé.

A második ütemben, 2023. janu-
ár 7-től az alábbi változások kerül-
tek bevezetésre:
– a 95, 97E, 161, 161E, 169E, 176E, 

195, 276E járatok követési ideje 
módosul, a 195-ös járat hétvégén 
is közlekedni fog.

– a 161A járat Rákoskeresztúr, Kis ut-
cai lakótelep helyett Rákoskeresz-
túr városközpontig közlekedik.

– a 176E járat munkanapokon bő-
vebb üzemidőben, egész nap 
közlekedik.

– a 162A járat helyett a bővebb üze-
midőben közlekedő 262-es autó-
busz, illetve a sűrűbb és hétvégén 
is közlekedő 195-ös járatot ajánlja 
a BKK.
A menetrendek már elérhetőek 

a BudapestGO applikációban.
www.rakosmente.hu

Változások Rákosmente 
buszközlekedésében
2022 nyarán a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) a XVII. kerü-
leten belüli és számos városrésszel való közösségi közlekedési kap-
csolat bővítése érdekében társadalmi egyeztetést tartott.

Egy rádióamatőr és profi csapata az űrkutatásban Horváth Tibor emlékére
Rákosliget 1958-1963 1. rész

1957. október 4. Az emberiség útjára indította az első űreszközt, 
a Szputnyik 1-et. A szovjetek mindenáron bizonyítani akarták társa-
dalmuk rendkívüli fejlettségét, ezért célul tűzték ki az űr meghódítá-
sát, amelyet elsőként kívántak megtenni az emberiség történetében. 
Pontos ismereteik voltak arról, hogy az USA fogságába került német 
mérnök, Werner von Braun tudását ellenfelük biztosan felhasználja. Ez 
később az Apolló programban be is bizonyosodott, hiszen a Saturn 
V rakéta az ő tudása nélkül nem valósulhatott volna meg. (A Saturn V 
rakéta segítségével jutott el az első ember a Holdra.)

A Szovjet Tudományos Akadémia levelet intézett Magyarország tu-
dósaihoz, hogy készüljenek fel a hamarosan felbocsátásra kerülő to-
vábbi mesterséges holdak megfigyelésére, és az általuk nyert adato-
kat küldjék meg számukra. A kérés végül a TIT keretein belül éppen 
azokban az időkben megalakult Asztronautikai (Űrhajózási) Bizottság-
hoz (röviden: AB) került.

Ennek a bizottságnak a rákosligeti Horváth Tibor mérnök, rádió-
amatőr és hobbi csillagász is tagja volt, akinek már korábbról is voltak 
tapasztalatai az űrkutatás terén, hiszen Bay Zoltán holdradar kísérle-
tében is részt vett mérnökként. Ő felelt a kísérletben szerepet játszó 
antenna működéséért.

A Szputnyik 1 útját az egész világ figyelemmel kísérte. A műholdat 
radarokon és rádiójelek segítségével követték. Az eszközön elhelye-
zett jeladó vételének lehetőségét használta ki Horváth, a lehetőséget 
felismerve felajánlotta rákosligeti kertjét az űrrakéta és műholdkövető 
állomás létesítésére, hogy az ezután felbocsátásra kerülő űreszközö-
ket Magyarországon is követhessék. Pénzt ugyan nem kapott, de lel-
kes csapat vette körül, akik az akkori szóhasználattal élve „társadalmi 
munkával”, azaz ingyen, saját pénzből hozzákezdtek az állomás meg-
építéséhez. A hivatalos szervek sem gördítettek akadályokat a megva-
lósítás elé, mivel akkoriban Magyarországnak, mint “szövetségesnek” 
megfelelő módon üdvözölni kellett a szovjetek leendő sikereit.

Az állomás megépítése
1958-ban kezdődtek meg a munkálatok. „Vélhető, hogy a Szputnyik–1-
ig legfeljebb számításokat végezhettek a rádióhullámok légkörön való 
áthatolásáról és arról, milyen műszerekkel szükséges majd felszerelni 
az űreszközöket. Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy Horváth javasla-
tára határozott az AB a csoport létrehozásáról, egy jövőbeli Hold-radar 
kísérlet megismétlésének reményében.” – írta visszaemlékezéseiben 
Horvai Ferenc , majd így folytatja: „A tudományos megfigyelésekhez 
szükséges rádióvétel céljára szolgáló körsugárzó antenna egy 27 mé-
ter magas csőárbóc tetején foglalt helyet. Az állomás „kiszolgáló épü-
leteként” a Horváth Tibor házának egyik külső falához felhúzott néhány 
négyzetméteres helyiség szolgált. Benne foglaltak helyet azok a rádi-
ók, melyeken a műholdak jelzéseit hallani lehetett.”

A megfigyelésekhez szükséges eszközök elkészítéséhez kiváló 
szakemberek láttak munkához. Szükség volt egy nagyteljesítményű, 
speciális rövidhullámú vevőkészülékre, amely pontosan követi nyomon 
a világűrben keringő mesterséges égitesteket.

Az állomást olyan területre kellett telepíteni, ahol a környéken nin-
csenek zavaró jellegű elektromos berendezések.

Mivel szovjet kérés teljesítéséről volt szó, ezért a Honvédelmi Mi-
nisztérium is adott egy nagy teljesítményű „nehéz” rádióvevő-készülé-
ket. Felállítottak egy feszültségstabilizáló berendezést is. A megfigye-
lő munka rögzítésére magnetofont szereltek fel, amely Horváth Tibor 
mérnök NSZK-ban élő lánya által küldött készülék volt. „Kovács Lajos, 
a REANAL Finomvegyszergyár igazgatója engedélyt adott az üzem-
fenntartási és szerelőrészlegeknek, hogy munkaidőn kívül elkészítsék 
a körsugárzó antennaárbócot. Villanyszerelők, hegesztők, lakatosok és 
esztergályosok vállalkoztak arra, hogy hulladékanyagból összeállítsák 
a hatalmas árbóctestet és a szükséges alkatrészeket, szerelvényeket. 
A diósdi rövidhullámú rádióállomás műhelyében gyártották le a száz-
méteres merevítő és a hatvanméteres acélsodronyt. A közelben levő 
Fürst Sándor Gimnázium (ma Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázi-
um) KISZ- szervezetének tagjai több napos társadalmi munkával festet-
ték le az árbócot, a horgonyokat és a többi alkatrészt. Czottner Sándor 
nehézipari miniszter hozzájárult az elektromos hálózat bővítéséhez, az 
árbóc világítólámpáinak elhelyezéséhez. A minisztérium hatezer forin-
tos anyagi segítséggel támogatta a megfigyelőállomás létesítését. Erről 
az Esti Hírlap január 24-i számában közölt hosszabb cikket. 

1959. május 16-án délben került sor az átadásra. Az ünnepségen 
Horváth Tibor és munkatársai, a RENAL Finomvegyszergyár vezetői 
és dolgozói vettek részt. Horváth Tibor lett az állomás vezetője, aki 
a megnyitón elmondta, hogy az antenna 800 km magasból is képes 
rádiójeleket fogni. Az ünnepség 1000 Ft-os számláját saját zsebből fi-
zette. A megfigyelő szobában kapott helyet az akkora már az Uránia 
Csillagvizsgáló tulajdonát képező vevőberendezés és Horváth mag-
netofonja. Sajnos a Magyar Tudományos Akadémia az állomás műkö-
dési ideje alatt egyetlen forinttal sem támogatta Horváthék munkáját.

Debnár László

(Folytatása következik.)

Felhasznált irodalom:
i  TIT Asztronautikai Bizottsága (1956 – 1959) MTESZ Központi Asztronau-
tikai Szakosztálya (1959–1986) MTESZ Magyar Asztronautikai Társaság 
(1986–2006) EGYESÜLETÜNK 50 ÉVES TÖRTÉNETE. Írta és összeállította: 
Horvai, Ferenc Magyar Asztronautikai Társaság Budapest, 2006.,  
Esti Hírlap 1963. június 15.
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December 17-én a Podmaniczky 
János Evangélikus Óvoda és Általá-
nos Iskola alsósainak pásztorjátéka 
nyitotta meg a színpadi szereplést, 
majd tánc- és ovis csoportoknak 
tapsolhatott a közönség. Volt kutyás 
bemutató, gyerekek és felnőttek pár 
percig akár tűzoltóként is parádéz-
hattak a Báró Podmaniczky III. Já-
nos Honvéd Egyesület tűzoltóau-
tójában. Kora délután megérkezett 
a gyerekek nagy kedvence, az Alma 
együttes. A szervezők örömére szí-
nültig megtelt a tér babakocsis, to-

tyogó, vagy éppen már a fellépőkkel 
együtt éneklő, táncoló gyerekekkel, 
felnőttekkel. Buda Gábor, az együt-
tes alapító tagja elmondta, mindig 
örömmel jönnek, mert jó dolog ilyen 
aktív közönséggel közösen fellépni, 
várni az év legszebb ünnepét.

A gyerekkoncertet követően 
a jelenlévők együtt imádkoztak Balik 
Béla rákoskeresztúri és Molnár Mik-
lós rákosligeti római katolikus plé-
bánossal, valamint Vatamány Sán-
dor görögkatolikus parókussal, akik 
ünnepi gondolatokkal ajándékoztak 

meg bennünket. A folytatásban Du-
nai Mónika országgyűlési képviselő 
– mielőtt meggyújtotta a negyedik 
gyertyát – arra hívta fel a figyelmet, 
hogy ezekben a napokban a békére 
lenne a legnagyobb szüksége a vi-
lágnak. A negyedik láng Keresztelő 
Szent János nevéhez kötődik, aki 
az emberi szívekhez vezető utat 
vigyázza, a szeretetet jelképezi. 
A Tűzfészek társulat tűzzsonglőreit 
követően Pribojszki Mátyás zeneka-
ra, a Jumping Matt and HisCombo 
adott koncertet.

December 18-án a Rákosmente 
Televízió által  – Rákosmente Ön-
kormányzatának támogatásával 
– szervezett rendezvénysorozat 
utolsó hétvégéjén fellépett a Rákos-
hegyi Rezedák Dalkör, a Rákosligeti 
Magyarok Nagyasszonya Plébánia 
Ligeti Gyöngyök nevű kórusa, to-
vábbá láthattuk az Aranymálinkó 
Hagyományőrző Néptáncegyüt-
test, a Málinkókat, a Csettegőket 
és a Pintyőkéket. Fellépett Petruska 
András és Temesvári Bence, végül 
Szabó Tamás és triója zárta Rákos-
mente négy héten át tartó adventi 
programját abban a reményben, 
hogy mindenki békében, szeretet-
ben, egészségben töltse az ünne-
peket.

Szakács Zsuzsa

A helyi kötődésű lemezlovas, Dj 
Skorpioh ezúttal is igen jó érzékkel 
keverte a zenét. Rákoskeresztúr 
központjában, az emeletes házak 
között már kora este színes tűzijáték 
jelezte, hogy hamarosan véget ér 
a 2022-es esztendő, amit illik méltó 
módon elbúcsúztatni. Sokan kiláto-
gattak a közös szilveszteri buliba, 
gyerekek fújták a trombitát, de elő-
kerültek a színes parókák, kalapok, 
vicces szemüvegek is.

A mindenki által jól ismert Sutyi 
bácsi felügyeletével már kora reggel 
malac forgott a nyárson, hiszen jól 
tudjuk, a régi magyar hagyomány 
úgy tartja, ilyenkor a malac kitúrja 
számunkra a szerencsét. Így legyen!

Este 10 órakor lépett színpadra 
a Takáts Tamás Blues Band. A kon-
cert előtti percekben a zenekar né-
vadó frontemberét már jó ismerős-
ként üdvözöltük, hiszen zenekarával 
szinte már hazajárnak Rákosmen-
tére. A Takáts Tamás Blues Band 
2022-ben több alkalommal lépett 
fel a kerület különböző szabadtéri 
rendezvényein, amelynek mottója 
minden alkalommal: „Optimizmus, 

búfelejtés, rock and roll!” – ahogy 
azt Takáts Tamás szokta monda-
ni. „Nekem két énem van, az egyik 
az egyszerű, hétköznapi blues-os 
fazon, a másik a kemény rocker. 
A rock and rollban van valami bosz-
szantó, és mi zenészek ezt nagyon 
szeretjük. De a lényeg a jó zene, az 
élő muzsika, ami nélkülözhetetlen.”

Takáts Tamás az éneklés mellett 
szájharmonikán és más fúvós hang-
szeren is játszik. A csapat tagja 
még Gál Gábor (gitár), Patyi Sándor 
(basszusgitár), valamint Tóth Károly 
(dob). Dalaikban az amerikai blues 
és a magyar rock legjobb hagyomá-
nyait ötvözik. A siker ezúttal is óriási 
volt.

Az óév utolsó perceiben Horváth 
Tamás polgármester mondott kö-
szöntőt, bízva abban, hogy a ne-
hézséggel teli 2022-esztendőt egy 
jobb, reménnyel teli új év követi. 
Pukkantak a pezsgős üvegek, majd 
Dj Bolha, azaz Borvári László ze-
néjére hajnalig táncolt Rákosmente 
apraja-nagyja.

Boldog új esztendőt, Rákosmente!
Szakács Zsuzsa

A koncert vendégeként fellépett 
a Bartók Béla AMI Ifjúsági Fúvósze-
nekar Jutasi Miklós vezetésével, va-
lamint a maglódi Magdala Ökume-
nikus Városi Kórus Simon Barbara 
művészeti vezető vezényletével.

Az est folyamán Praetorius, Rutter, 
de Haan, Vivaldi, Elgar, Csajkovszkij 
művei hangoztak el.

Támogatók: Rákosmente Ön-
kormányzata és a Művészetekkel 
a Jövő Emberéért Egyesület.

Szakács Zsuzsa

Advent negyedik hétvégéje
Az ünnepvárás jegyében zajlott advent negyedik hétvégéje. Volt, aki még ajándékért rohangált, vagy ép-
pen az ünnepi menüt tervezte, de sokan megpihentek, ha csak egy rövid időre is Rákosmente Fő terén, 
hogy közösen imádkozzanak, megcsodálják a negyedik gyertya fényét, megnézzék a kerületi óvodások, 
iskolások ünnepi műsorát és önfeledten kiabáljanak, tapsoljanak az esti koncerteken.

Buli a Fő téren! – Szilveszter Rákosmentén
Mindazoknak, akik a 2022-es esztendőt lakóhelyükön, Rákosmentén akarták elbúcsúztatni, nem kellett 
mást tenniük, mint kilátogatni a Fő térre, ahol szabadtéri diszkó, trombitaszó, forralt bor, malacsült, fan-
tasztikus Takáts Tamás Blues Band koncert, éjfélkor pedig közös óévbúcsúztatós pezsgőbontás garantál-
ta a remek hangulatot.

Karácsonyi 
koncert
Nagysikerű karácsonyi hangver-
sennyel köszöntötte a közelgő 
ünnepet a Concerto Filharmónia 
Zenekar december 16-án a Vigyá-
zó Sándor Művelődési Központ 
színháztermében.

KÖZÉLETKÖZÉLET
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VIGYÁZÓ SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

1173 Bp., Pesti út 113., telefon: 256-4626, web: www.vigyazomk.hu

Január 21. A magyar kultúra napja tiszteletére
Rákosmente Önkormányzatával közös szervezésben 
17:00 órától a Ballonyi Galérián
Rákosmenti képző-, ipar- és fotóművészek a magyar himnusz megszületésé-
nek 200. évfordulójára rendezett, kollektív tárlatának megnyitója
Köszöntőt mond: dr. Füzesi Péter alpolgármester
Megnyitja: Feledy Balázs művészeti író
Rendező: Erdős Renée Ház.

19:00 órától a színházteremben
Az ünnep alkalmából köszöntőt mond:
Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere
A köszöntőt követően: A Folkfonics zenekar koncertje
A belépés díjtalan!  
A belepésre jogosító szelvények január 16-tól vehetők át a művelődési központ-
ban.

Január 28., 18:00 óra Az Ascher Oszkár Színház előadása
„Átlátszó víz legyen…” – Cseh Tamás-est
Közreműködik: Hegyi Norbert és Joós Tamás

Február 11., 10:00 óra Nyitnikék – vetőmag-, szaporítóanyag-börze és -vásár
Szervezők: Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége, Budapesti Kert-
barátok Szövetsége, András Károly elnök

Jazzpresszó  
Február 12. 19:00 óra Hász Eszter-duó
Hász Eszter-ének, Csikós József-zongora

Február 18., 17:00 óra Rákosmenti képző-, ipar- és fotóművészek a magyar 
himnusz megszületésének 200. évfordulójára rendezett, kollektív tárlatának 
finisszázsa. A közönségdíjak átadása.

Február 19., 16:00–18:00 óráig Apraja napja: Népek farsangja
A táncházat vezeti: Gordos Anna.  
Közreműködnek a Forgórózsa Tánc- és Énekegyüttes táncosai. Zenél a Kó-
borzengő zenekar
A programot kézműves-foglalkozás színesíti.

Február 25., 14:00–24:00 óráig Dobosok farsangja 27., Zenei gála
Délután: hangszerkiállítás, kurzus, mesterkurzus, hangszeres bemutatók
Este: háromrészes koncert a színházteremben
A műsort szerkesztette: Martonosi László
A műsort vezeti: Gábor Andor UFO

Kortárs Filmklub

Január 31. Ultra 
Február 14. A beszéd

CSEKOVSZKY ÁRPÁD MŰVELŐDÉSI HÁZ

1172 Bp., Hősök tere 9., telefon: 256-0267

Január 28., 10:00 óra Ligeti Mesecsali – Népek meséi
Interaktív mesefoglalkozás, alkotás Hajós Erika mesemondóval.
Előzetes regisztrációt kérünk.

Január 28., 19:00 óra Haveri Kör – Zenélj a barátoknak és mindenki másnak!
MiNaPunk és Bite The Bullet
Előzetes jelentkezést kérünk elérhetőségeinken.

Február 11., 20:00 óra A MégEgyKör zenekar farsangi bulija (akár jelmezben is!)

Február 17., 18:00 óra Zenélő KultTél „Árnyékporocska” – emlékmondatok 
Kner Piroska életéből, szakácskönyvbemutató.
Karády-est – Fekete Bori Junior Príma Díjas énekesnő és Lisztes Jenő cimba-
lomművész előadásában.

Rákosligeti Filmklub
Rákosmente a filmművészetben
Vetítések havonta egyszer, vasárnap 16 órától. A vetítések után: beszélgetés 
a Filmklub vezetőjével, Tóth Lászlóval és a meghívott alkotókkal.

Január 22. A magyar kultúra napja tiszteletére:
Indul a bakterház

Február 19. Szerelmesfilm

RÁKOSMENTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI IRODA 
1173 Bp., Pesti út 80., tel.: 920-1027, web: www.rv17.hu, e-mail: info@rv17.hu

Minden héten előre egyeztetett időpontokban adó-, pénzügyi és könyvelési 
tanácsadás; valamint általános jogi, üzletviteli, hitel és biztosítási tanácsadás, 
online jelenlét felmérése tanácsadással; coaching, karriertanácsadás és 
gazdasági mediáció.  
Közösségi irodabérlés 20000 Ft/hótól, kedvezményes terembérleti lehetőségek 
4000 Ft/órától

Január 31.  Ingyenes coaching és karriertanácsadói délután előzetes idő-
pontfoglalással

Február 22. 17:00-19:00 óráig Vállalkozói Kapcsolatépítő Klub

FSZEK RÁKOSKERESZTÚRI KÖNYVTÁRA
1173 Pesti út 167.,  06-1/257-4088, e-mail: fszek1704@fszek.hu

2023. 01. 27 péntek 
17:00-18:00 óra
Papírszínház  
gyerekeknek
Holle anyó

2023. 02. 10 péntek 
17:00-18:00
Mesés, kreatív foglalko-
zás gyerekeknek
Farsangoljunk!

Elveszett-talált kerületi macskák

ELVESZETT MACSKA
2022. november 22-én 

elveszett SZAFFI a Köröm-
virág utcából. 9 hónapos, 

ivartalanított nőstény

ELVESZETT 
MACSKA

2022. december 
26-án elveszett 
MICI egy 8 hó-
napos nagyobb 
termetű kandúr 
cica a IV. utcá-

ból. Chipes.

ELVESZETT  
KUTYA
2022. december 
24-én, szenteste 
elveszett ez a fél-
éves kiskandúr 
a Kölcsey-Hunyadi 
utcák környé-
kéről.

ELVESZETT 
MACSKA
2022. november 18-
án Elveszett a képen 
látható a fehér 
kandúr a Gyergyó-
szentmiklós utcából. 
Eltűnésekor nyakör-
vet viselt.

Tel.: 30/453-5150 
E-mail: v.anna@t-online.hu, 
Elütött tetemek elszállítása:  
70/250-8280 
Kedvezményes ivartalanításban 
segít (hozza-viszi):   
Szilágyi Judit, 30/677-1487
Facebook-csoportunk:  
XVII. kerületi elveszett-talált állatok

– Miért pont a Kép utcai iskolára 
esett annak idején a választás?
– A grundos gyerekek nagy több-
sége a Czimra Gyula Általános Is-
kolába jár, amely pár percre van 
a sportközpontunktól, amely a régi 
rákoshegyi bánya területén fekszik, 
de sokan jönnek hozzánk a kerület 
más részéből, valamint a vonzás-
körzetből.

– Tizenkét éve indult az első osz-
tály, ők az idén fognak már érett-
ségizni.
– Elmondhatom, hogy nagyon jó 
kapcsolat alakult ki a klub és az isko-
la, valamint a szülők között. Az elmúlt 
években olyannyira beépült a tan-
rendbe a futball oktatása, hogy mire 
délután hazamennek a gyerekek, 
már egy kiadós edzésen is túl van-
nak. Fontosnak tartjuk, hogy mind 
a tanulásban mind a sportban kiváló 
eredményt nyújtsanak a tanítványa-
ink. Persze ez később valamelyik 
irányba majd elbillen, de ha valaki 
az iskola mellett megtanulja a sport 
alapjait, hozzászokik a rendszeres 
sportoláshoz, csak hasznára válik.

– Miért fontos, hogy már az álta-
lános iskola első osztályától edzé-
seken vegyenek részt a gyerekek?
– A mozgástanulás ebben a korban 
a leghatékonyabb. Úgy az izmok, 
mint az idegrendszer ilyenkor a leg-
fogékonyabb. De manapság azért 
is fontos, hogy mielőbb megsze-
ressék a rendszeres sportolást, így 
talán nem szippantja be őket a digi-
tális kütyük világa.

– Csak a fiúk, vagy a lányok is je-
lentkezhetnek a fociosztályba?
– Akinek felkeltette az érdeklődését, 
nálam érdeklődhet a 06-30/251-0743 
telefonszámon. Minden focizni szere-
tő kislány, kisfiú jelentkezését várjuk.

Szakács Zsuzsa

Fociosztály a Czimrában
Tizenkét évvel ezelőtt született meg az az együttműködési szerződés 
a Grund FC és a Czimra Gyula Általános Iskola között – Rákosmente 
Önkormányzata és a Kelet-Pesti Tankerületi Központ támogatásával –, 
amely garantálja, hogy minden év szeptemberében foci orientált osz-
tály indul a rákoshegyi általános iskolában. Buzsáky Ákos, a rákoshe-
gyi Grund 1986 FC futball klub alapítója és vezető edzője igen büszke 
arra, hogy klubjuk ma már Budapest egyik legkiemelkedőbb utánpót-
lás-nevelő műhelye, ahol közel háromszáz fiatal tanulja a labdarúgás 
alapjait. A rákoshegyi klub célja az egészséges életmódra, a sportra, 
a labdarúgás szeretetére nevelés.

SPORTKULTURÁLIS AJÁNLÓ 

Az egyik projektort a Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület számára elküldött 
1%-os adókból vásárolták meg, a másikat pedig Halász Dezső önkormány-
zati képviselő finanszírozta egyéni képviselői keretéből.

A projektorokat Mócsy Miklós, az egyesület elnöke és Halász Dezső közö-
sen adták át Tabajdi Zsolt intézményvezetőnek, aki elmondta: a pedagógusok 
és a diákok az iskolában nagy hasznát fogják venni a két eszköznek, egyben 
megköszönte az iskolának nyújtott eszközadományt. Munkatársunktól

Kellemes meglepetés  
a Gyurkovics tanulóinak
Karácsony előtt a Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola és Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részére két projektor 
került átadásra. 

 Buzsáky Ákos 
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HIRDETÉS HIRDETÉS

Bruttó 200 000 Ft. Belépési bónusz! Komissiózó, 
vagy targoncavezetőt keresünk Gyálra. Ingyenes 

targoncavezetői képzés. 3 műszak, 8 óra. 
Jogosítvány megszerzése után béremelés.  

Ingyenes céges busz Budapestről megoldott.  

Telefonszám: 06 70 300-3622

DAJKA  
PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS,  

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS  
KÉPZÉS

Kasza Szakképzési Központ
(E-2022-00044)

www.kaszaszakkepzes.hu

Almási Katalin becsüs vásárol 
legmagasabb áron. Készpénzért 
veszek bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, órákat, porcelánokat, 
könyveket, írógépet, varrógépet, 
bundát, ruhaneműt, műszaki cikket, 
szőnyeget, kristályt, csipkéket, kitün-
tetést, régi pénzt, aranyat, ezüstöt, 
bizsukat teljes hagyatékot díjtalan 
kiszállással. Tel.: 06 30 308-9148
Duguláselhárítás, víz-, központifű-
tés szerelés. Ázások és csőtörések 
megszüntetése. WC-k, tartályok, 
csapok, cseréje Sürgős esetben 
azonnal is. Tel.:402-4330,  
06 20 491-5089

FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 
PVC-lerakás bútormozgatással,  
garanciával és 15% kedvezménnyel.
Tisztaság, pontosság, antialkoholista 
szakember! Díjtalan felmérés!  
Hívjon bizalommal!  
Tel.: 256-4425, 06 20 994-7726

Matematika, fizika korrepetá-
lást, érettségire felkészítést vállalok 
általános és középiskolás tanulók 
számára Rákoskeresztúron megbe-
szélés alapján hétvégén is.  
Tel.: 294-5985
Családi és társasházak homlok-
zati hőszigetelése, ereszdeszkamá-
zolása, külső homlokzat felújítás, 
színezés, festés állványozással is.  
Szobafestés, mázolás, tapétázás. 
Kiss István, tel: 06 20 333-4489, 
e-mail: deltabau54@gmail.com
Életjáradéki szerződést kötne 
nagy tapasztalattal rendelkező, 
fiatal, értelmiségi pár egyedülálló, 
idős személlyel. Méltó, megbecsült, 
nyugodt életet biztosítunk.  
Tel.: 06-70/423-0888
Szakképzett kertész vállal örök-
zöld és sövénynyírást, kertrendezést, 
bozótirtást, fakivágást zöldhulladék 
elszállítással, garanciával, profi 
gépekkel. Szabó András 06 30 287-
4348, szebbkertet@gmail.com

Kőműves vállal tetőszerkezet javí-
tási munkálatokat is, kéményseprést, 
külső-belső átalakításokat, keríté-
sépítést, betonjárda készítést és 
kisebb javításokat is. Tel.: 258-7266, 
06 20 981-6225
Kerületi gyorsszerviz! Kazánok, 
kombicirkók, konvektorok szervi-
zelését, javítását, cseréjét vállaljuk 
hétköznap reggel 08–18-ig!  
Tel.: 06 20 350-3600
Pappné Szilvia műtárgy szak-
becsüs. Készpénzben fizetünk! 
Díjtalan kiszállás becslés. Vásárolok 
minden féle régiséget, bútorokat, 
festményeket, szobrokat, ezüstöt, 
régi pénzeket, álló és faliórákat, 
karórákat, zsebórákat, dísz órákat, 
könyveket, bakelit lemezeket és 
mindenféle hagyatékot. Azonnal 
készpénzért! Tel.: 06 70 603-7642,  
06 70 942-0806

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusirtás, telepí-
tések, alkat rész csere garanciával. 
Ingyenes kiszállás!  
Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470

Fakivágást, veszélyes ágak levá-
gását (alpintechnikával is), bozótir-
tást, telekrendezéssel, sövényírtást 
elszállítással vállalok. Tel.: 258-7266,  
06 20 981-6225
Számítógép és laptop javítás, 
karbantartás helyszíni kiszállással. 
Munkavégzés nagy tapasztalattal, 
tisztességesen! Papp István – kerü-
leti szakember. Tel.: 06 20 418-1813
Fogsorok készítése, javítása  
szükség esetén háznál is!  
Tel.: 06 30 314-2226
Ha tud olyan kis munkát, amit más 
nem vállal, mi elvégezzük. Kőműves, 
burkoló, festő, víz-gáz-villanyszerelő 
szakemberek állnak rendelkezésre. 
Fürdőszoba felújítása, kád cseréje 
zuhanykabinra. Teljes körű lakásfel-
újítást is vállalunk. Telefon: 06-30-
457-2666

HIRDETÉSFELVÉTEL 
Telefon: +36-1/259-0511 vagy +36-20/934-1257 

E-mail: hirhozo.hirdetes@t-online.hu

HÍRHOZÓ

 TEMETKEZÉSI IRODA 
MŰDEKOR 2004 KFT.

 A XVII. Ferihegyi út. 66. szám alatt (udvarban)!

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉS!
 Elérhetőségek:  

mobil: 06-20-919-9094, iroda: 06-1-253-1128
 Éjjel-nappal hívható ügyelet: 06-20-404-2172

Telefon: 06 70 515-8399

Garanci ával, kedvezményes  áron!

DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS 

APRÓHIRDETÉS

A karácsonyfák elszállítása
Az ünnepeket követően az FKF Hulladékgazdálkodási Divízió munkatársai szer-
vezetten, járatrendszerben gyűjtik össze és szállítják el a kihelyezett fenyőfákat. 
A logisztikai feladat nem mindennapi, hiszen évente mintegy 500-600.000 tűle-
velű kerül ki a fővárosi utcákra, ezt a mennyiséget kell begyűjteni, illetve hasz-
nosítását megoldani. A lakosság a fák kihelyezésénél több lehetőség közül is 
választhat: a több mint 250 kijelölt gyűjtőhely bármelyikére elhelyezheti a kiszol-
gált karácsonyfát, vagy a háztartási hulladékos kukák mellé teheti ki a hulladék-
gyűjtés napján. Ez utóbbi esetben a fák kihelyezésekor figyelni kell arra, hogy 
azok ne akadályozzák a gyalogos-, bicikli- és gépjárműforgalmat. Az FKF kéri 
a budapestieket, hogy a fenti két megoldás egyikét válasszák, és semmiképpen 
se dobják el fájukat a közterületeken, mások biztonságát és a főváros tisztasá-
gát veszélyeztetve ezzel. 

Fenyőfa gyűjtőhelyek címjegyzéke:
• Ferihegyi út – Gyökér utca (parkoló)
• Kaszáló lakótelep (Sport Áruház parkoló)
• Kaszáló lalótelep (AFIT parkoló)
• Cinkotai út (Színes lakótelep parkoló)
• Borsó utca (Bútor Áruház mellett)
• Bakancsos utca – Újlak utca sarok
• Akácvirág utca (parkoló)

fkf.hu

2023 év kétéltűje – az alpesi gőte
A hazánk középhegységeinek hűvös, csapadékos mikroklímájú élőhelyeinek 
kisebb tavaiban, tócsáiban szigetszerűen előforduló alpesi gőte az egyik 
legritkább, kevésbé közismert kétéltűnk.    Általában március végén, április 
első felében bújik elő telelőhelyéről és szinte azonnal a petézőhelyre vonul, 
melyeken gyakran a foltos szalamandrával, a pettyes gőtével és a sárgahasú 
unkával osztozik. Az alpesi gőtét hazánkban legfőképpen a klímaváltozás  
és a vele járó csapadékhiány, valamint az erdők letermelése veszélyezteti. 

2023 év lepkéje – a fecskefarkú pillangó
Az idén indult év lepkéje akció első lakossági szavazását 2022-ben hazánk 
egyik legikonikusabb nappali lepkéje, a fecskefarkú pillangó nyerte.  
Igen széles körben elterjedt faj, majdnem az egész északi féltekét  
benépesíti. Hazánkban országszerte előfordul. Három nemzedéke áprilistól 
repül egészen szeptemberig. Védett, természetvédelmi értéke 10 000 Ft 
és a Vörös Könyvben szereplő faj. 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
1979-ben indította el az “Év madara” akciót, 
melynek célja természetvédelmi problémákkal 
érintett fajok, madárcsoportok társadalmi szintű 
bemutatása. Ezt követően indult el hasonló céllal  
az Év hüllője / Év kétéltűje program 2012ben,  
majd az Év lepkéje 2023ban.

2023 év madara – a barkóscinege
2023 év kétéltűje – a „tócsalakó hegy-
isárkány” alpesi gőte
2023 év lepkéje – a fecskefarkú pillangó 
2023 év madara – a barkóscinege
A tavaly nyári lakossági szavazáson 
a legtöbb voksot a barkóscinege kapta, 
így idén ez a faj az év madara. Euráz-
siai elterjedésű madár. Világállománya 
1,5-3 millió pár, az európai 232-437 ezer, 
a hazai 5 400-6 300 pár közé becsülhető. 
Nem vonul, egész életét a természetes és 
a mesterséges vizek széles nádas gyéké-
nyeseiben tölti. 
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