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Országgyûlési képviselõ
Alexa György � MSZP � minden hónap utolsó csü-
törtökén 17-19 óra. Parlamenti látogatásra jelent-
kezés: 06-20-663-0019. 

Polgármester
Riz Levente � Fidesz � november 12. � bejelentkezés: 253-
3306. Kihelyezett polgármesteri fogadóóra Rákoskerten a
mûvelõdési házban november 26. 14�17 óra között. 

Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: november 5. Bejelentkezés:
257-5054. 

Alpolgármesterek
Dr. Dombóvári Csaba � Fidesz � október 29. Beje-
lentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Fejér
Gyula � Fidesz � november 19. Bejelentkezni az ügy-
félszolgálati irodában lehet * Fohsz Tivadar � Fidesz

� november 5. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati iro-
dában lehet.

Tanácsnokok
Dunai Mónika � Fidesz, oktatási, kulturális és civil
kapcsolatok � minden hónap 2. csütörtökén 18�19
óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Lázár
Attila � Fidesz közbiztonsági és sporttanácsnok � a
hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz-iroda, Péceli út 106.
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! TORKOS MATILD

Az ülés elején Riz Le-
vente polgármester

tájékoztatta a testületet a
legutóbbi ülés óta történt
fontosabb eseményekrõl.
Beszámolt az Autómen-
tes nap sikeres megren-
dezésérõl, melyet polgár-
mesteri keretébõl 1,6 mil-
lió forinttal támogatott.
A szeptember 22-én le-
zajlott rendezvény során
lezárták a Ferihegyi utat
a Pesti út és a Gyökér ut-
ca között, az utat kerék-
párosok, gyalogosok ve-
hették birtokukba, akiket
színvonalas programok
vártak. A rákoshegyi
vasútállomásra városné-
zõ kisvonattal lehetett el-
jutni, ahol egy vadonatúj
motorvonatot, kézihajtá-
nyokat lehetett kipróbál-
ni. A polgármester szólt
arról is, hogy sikeres öt-
letnek bizonyult az ön-
kormányzatnál rendsze-
resített zöldszám, sok
közérdekû észrevétel,

panasz érkezik, amelyet
naponta lehallgatnak a
hivatal dolgozói és visz-
szahívják a telefonálót. A
polgármester bejelentet-
te, hogy az ügyfélszolgá-
lati irodán házipénztár
kezdi meg mûködését,
hogy a lakosság a befize-
téseket a posta helyett
helyben is meg tudja ol-
dani.

November 1-tõl szom-
baton újra kinyit a posta -
jelentette be Riz Levente,
aki a döntést annak tudta
be, hogy a posta vezetése
belátta: az önkormány-
zatnak igaza volt, hogy a
keresztúri fõposta szom-
bati nyitva tartása indo-
kolt. Emlékeztetett rá,
hogy tavasszal négyezer
polgár és a képviselõk
aláírásukkal alátámaszt-
va követelték, hogy ne
zárják be a fõpostát, en-
nek érdekében forgalom-
számlálást is végeztetett
az önkormányzat. A pol-
gármester ugyanakkor
kijelentette: senkinek
nem tanácsolja, hogy ki-

sajátítsa a tiltakozó akci-
ók eredményét, ez min-
den kerületi lakos közös
sikere.

Riz Levente ezzel meg
nem nevezve, de vélhe-
tõen Alexa György
(MSZP) országgyûlési
képviselõnkre célzott, aki
úgy tájékoztatta a kerüle-
ti lapokat, hogy a Ma-
gyar Posta Zrt. vezetése a
képviselõ úrnak �tett ígé-
retének megfelelõen, az
elmúlt hónapokban fo-
lyamatosan vizsgálta ke-
rületünk lakosságának
postaszolgálati igényeit�.
�A vizsgálat eredménye-
ként ez év november 3-
tól a keresztúri posta
szombat délelõtt 8-12
óráig tartó nyitva tartás-
sal újra biztosítja szolgál-
tatásait�. 

(Vajon tényleg lehetsé-
ges, hogy fõpostánkat szak-
mailag indokolatlanul, for-
galomszámlálás nélkül zár-
ta be tavasszal a posta? És
tényleg lehetséges, hogy
nem az akkor tiltakozó tes-
tület és a négyezer lakos ké-
résére vizsgálták felül a dön-
tést, hanem csupán Alexa
képviselõ úr kívánságára
rendelte a posta a forgalom-
számlálást? Ha ez meglepõ
módon mégis így történt,
akkor valóban köszönet jár a
képviselõ úr közbenjárásá-
ért. És a hála is megilleti, ha
elfogadjuk: demokráciában
az a helyes eljárás, ha a szo-
cialista képviselõ kívánságá-
ra kijavítja a posta szocialis-
ta vezetõje a rossz szakmai

döntéssel elkövetett hibát,
miközben fütyült a lakosság
felháborodására és tiltakozá-
sára a posta szombati bezá-
rása miatt. Ha valóban
ilyen befolyásos lobbista a
képviselõnk, ne finnyáskod-
junk! Hagyjuk a holmi nép-
felségnek kijáró jogokat, in-
kább kérjük fel õt, járjon
közbe a vizitdíj, a kórházi

napidíj, a tandíj, valamint a
bezárt kórházak ügyében is,
hisz lehet: az õ szava a nép-
szavazásnál is többet nyom
a latba� � a szerk.)

Dombóvári Csaba alpol-
gármester napirend elõtt
nyolc kerületi oktatási in-
tézmény (3 óvoda és 5 is-
kola) pályázatának sike-
rérõl számolt be, 38,6
millió forintot nyertek, a
fõvárosban magasan a
legeredményesebb volt
kerületünk és országos
szinten is az elsõk között
volt a pályázatok ered-
ményességét illetõen.  

Hatvani Zoltán (Fidesz)
Rákoskert járdáinak ko-
rábbi állapotáról, a mos-

tani idõszakban megva-
lósult intenzív járdaépí-
tésekrõl beszélt, Koszo-
rúsné Tóth Katalin (füg-
getlen) pedig a Hírhozó
elõzõ ülésrõl szóló tudó-
sítását kritizálta.

Morauszky András
(MSZP) a Rákosmente
Kft. fizetõképességérõl
érdeklõdött, a polgár-
mester az SZMSZ szerint
feltett írásbeli kérdés ese-
tén ígért választ. A szoci-
alista képviselõ megkö-
szönte, hogy kérésére
foglalkoznak az Újlak ut-
cai uszoda elõtti gyalog-
átkelõhely létesítésével.

A képviselõ-testület
meghallgatta Bodnár
Zsoltnak, a budapesti
rendõrfõkapitány-he-
lyettesnek Szigeti János
rendõr alezredest mélta-
tó szavait, akit Tóth Gábor
budapesti rendõrfõkapi-
tány kerületünk rendõr-
kapitányság-vezetõjének
jelölt.

A testület egyhangú
szavazással úgy foglalt
állást, hogy egyetértett
Szigeti Jánosnak a kerü-
leti rendõrkapitányság
kapitányságvezetõi be-
osztásába történõ kine-
vezésével.

Ezután módosította a
�Rákosmente közbizton-
ságáért� Emlékérem ala-
pításáról és adományo-
zásáról szóló rendeletet.

A testület határozott a
költségvetés módosításá-
ról, többek között a ke-
resztúri piacnak ítélt meg

A testületi ülésrõl jelentjük
Ismét szemétlerakónak használta közparkunkat a szocialista �lokálpatrióta� Lukoczki cége

Fohsz Tivadar

Ruthner György

Lázár Attila

Reka
Highlight
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Lázár Attila � Fidesz � hónap 1. hétfõje 17�18 óra,
Fidesz-iroda, Péceli út 106.
Dr. Morauszky András � MSZP, 2. evk. � a hónap 1.
keddjén 17-18 óráig az Újlak utcai iskolában.
Nagy Anikó � Fidesz, 7. evk. � hónap 1. hétfõje 17 órá-
tól 18 óráig a Családi és Társadalmi Rendezvények Há-
zában, a Csabai út 20. alatt. Minden hónap második
csütörtökén 17�18 óráig a Sági utcai bölcsõdében.
Tel.: a körzetében lakóknak 06-20-336-6058.

Oláh László � SZDSZ, KB-elnök � egyeztetés után,
tel: 06-20-392-2293, helyszín: Polgármesteri Hi-
vatal.
Papp Péter Pálné � a hónap 3. szerdáján 18-19-ig a
Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Piláth Károly � Fidesz, 16. evk., OKB-elnök � a
hónap elsõ keddjén 18 órakor Diadal úti Általános Is-
kolában.
Rózsahegyi Péter � Fidesz, KVB-elnök � hónap 2.

hétfõjén 18-19 óráig a Polgármesteri Hivatal ebédlõ-
jében környezetvédelmi fogadóórát tart.
Ruthner György � MSZP, 4. evk., EUB-elnök � a hó-
nap 1. hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45-ben.
Soltiné Kis Katalin � SZDSZ, 3. evk. � a hónap utolsó
péntekjén 16-18 óráig az SZDSZ-irodában, Újlak u. 11-15.
Virág Mihály � Fidesz, 13. evk. � minden hónap 2.
csütörtökén 18�19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.

F O G A D Ó Ó R Á K *  F O G A D Ó Ó R Á K *  F O G A D Ó Ó R Á K

Lombzsákakció
Az avarégetés okozta környezetszennyezés csök-
kentése érdekében az önkormányzat idén is lomb-
zsákakciót szervez, amelynek keretében ingyene-
sen biztosít lombgyûjtõ zsákokat azoknak, akik a le-
hulló avar elégetése helyett szívesebben választják
annak összegyûjtését. Az avarral teli zsákokat az
FKF Zrt. szállítja el.
A kerület városrészeiben � a rendelkezésre álló
készlet erejéig � az alábbi idõpontokban és helyszí-
neken vehetõk át a lombgyûjtõ zsákok. A lombzsá-
kokat mindenki a lakóhelye szerinti városrészben
igényelheti.

Akadémia-Újtelep, Madárdomb (1. sz. választóke-
rület): folyamatosan a Hófehérke Óvodában.

Rákoskeresztúr (7. sz. választókerület): november
5., hétfõ, 17.00�18.00 Családi és Társadalmi
Rendezvények Háza (Csabai út 20.) és novem-
ber 8., csütörtök, 17.00�18.00 Napraforgó Böl-
csõde (Sági utca).

Rákoshegy (8. és 9. sz. választókerület): folyama-
tosan a Rákoshegyi Közösségi Házban az intéz-
mény nyitvatartási idejében.

Rákoskert (10. sz. választókerület): november 6.,
kedd, 9.30�11.30 és 17.00�18.30 Százszorszép
Óvoda (Rezgõ utca) és november 8., csütörtök,
16.30�18.00 Napraforgó Bölcsõde (Sági utca).

Rákoskert (11. sz. választókerület): november 6.,
kedd, 9.30�11.30 és 17.00�18.30 Rákoskerti
Mûvelõdési Ház.

Rákoscsaba (12., 13. és 14. sz. választókerület):
november 8., csütörtök 15.00 órától a Rákos-
csabai Közösségi Házban, ezt követõen az intéz-
mény nyitvatartási idejében a készlet erejéig.

Rákoscsaba-Újtelep (15. és 16. sz. választókerü-
let): november 10., szombat, 9.00�13.00 Diadal
Úti Általános Iskola.

Rákosliget, Régi-Akadémiatelep (17. sz. válasz-
tókerület): november 6-tól a Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Házban az intézmény nyitvatartási
idejében.

Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk ez évben is
kedvezõ fogadtatásra talál, s továbbra is szívesen
vesszük az akcióval kapcsolatos észrevételeiket, ja-
vaslataikat!

Dombóvári Csaba
alpolgármester

lemzõje, hogy mindig
jönnek valahonnan, hi-
szen senki sem akarja
nyomorúságos helyze-
tét ismerõsei elé tárni.
Nem hiszem, hogy a
szupermarket vonzotta
kerületünkbe a hajlék-
talanokat, hiszen az-
elõtt is voltak már itt
fedél nélküliek. Az ön-
kormányzatnak felada-
ta a nappali melegedõ
biztosítása. Ezt a Vö-
röskereszttel kötött
szerzõdés útján bizto-
sítjuk. A hajléktalan-
szálló mûködtetése fõ-
városi feladat, ilyen
nincs a kerületben. A
legközelebbi Kõbá-
nyán, a Jászberényi
úton található. Ameny-
nyiben arra az intéz-
ményre gondol, ame-
lyik a kórházból kike-
rült hajléktalanok utó-
kezelését végezte, ak-
kor azt kell monda-
nom, örömmel tölt el,
hogy annak idején a
létrehozásánál közre-
mûködhettem. Sajná-
lom, hogy két évvel ez-
elõtt, a mûködtetõ Rés
Alapítványnak meg
kellett szüntetnie az el-
látást. Az onnan kike-
rült emberek annak
idején mind vissza-
mentek megszokott
�helyükre�. 

� A Liberális Hét nevû
rendezvényüket, amelyen
Kóka János miniszter volt
a vendég, egy kis, ám an-
nál hangosabb radikális
csoport megzavarta. Ko-
rábban erre - mint azt ön
is elmondta a fórumon - a
kerületben nem volt pél-
da. Ön szerint minek
szólt a hangos kritika, az

SZDSZ kormányzati
szinten megvalósított po-
litikájának, az egészség-
ügyi rendszer reformjá-
nak, vagy ez még mindig
Gyurcsány õszödi beszé-
dének, illetve a Fidesz ta-
valy októberi 23-i ünnepi
nagygyûlésének részve-
võit ért rendõri brutali-
tásnak vagy csupán az
eszkalálódott belpolitikai
feszültségnek a kísérõje-
lensége?

� Egyértelmûen a
legutóbbinak. Az a vé-
leményem, hogy min-
denkinek joga van,
hogy a kormány intéz-
kedéseirõl kifejezze a
véleményét, akár utcai
tüntetéseken is. Van er-
re megfelelõ hely ele-
gendõ, volt is jó né-
hány az utóbbi idõben.
De én � és egyébként a
társaim is � azon politi-
kusok közé tartozom,
akik tisztelik az ellenfe-
lüket. Akik nem adják
fel, hogy szót értsenek
politikai ellenlábasuk-
kal, és ha azok vendé-
get hívnak, nem men-
nek oda megzavarni a
rendezvényüket. Az el-
múlt 16 évben valóban
nem volt még ilyen a
kerületünkben, és na-
gyon bízom abban,
hogy nem is lesz. Az
irodánkban több mint
tíz éve kitettünk egy
feliratot, Konrád Györ-
gyöt idézve: �� az
egyezség jobb, mint a
gyõzelem.� Eszerint
dolgoztam alpolgár-
mesterként is. Ellen-
zékben nehéz az e-
gyezség keresése, ez
most a másik oldal dol-
ga. Ettõl függetlenül

megszavazzuk a helyes
önkormányzati dönté-
seket és szólunk, ha azt
rossznak tartjuk. Eny-
nyit tehetünk. Ugyan-
akkor elvárjuk, hogy az
elfogadhatatlan meg-
nyilvánulásokat min-
denki határozottan és
megalkuvás nélkül u-
tasítsa vissza. Mert volt
ilyen, és nem csak Kóka
János látogatásakor.
Képviselõ-testületi ülé-
sen hangzottak el fe-
nyegetõ szavak, amely-
re csak az ellenzéki ol-
dalról érkezett válasz.
Én értem, hogy egy vá-
lasztási szövetség teher
is tud lenni, de egy de-
mokratának akkor is
szólnia kell, ha az eset-
leg kellemetlen. 

� Ellenzéki pozícióban
megpróbált-e választási
programjából valamit
megvalósítani, és ehhez
kapott-e megfelelõ segít-
séget?

� A Szent Kereszt te-
ret szerettem volna
rendbe tenni, de ehhez
nem kaptam támoga-
tást. Viszont ígéretet
kaptam, hogy uniós
pályázatból megvaló-
sítható lesz. Képviselõi
keretembõl folytattam
a parkolók építését, tá-
mogattam a választó-
kerület intézményei-
nek korszerûsítését és
csaknem kétmillió fo-
rint értékben virágo-
kat, fákat, növényeket
ültettem. Az önkor-
mányzat munkatársai-
tól, az intézményveze-
tõktõl és a választópol-
gároktól sok segítséget
kaptam, amit ezúton is
köszönök.
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!SZABÓ ANIKÓ

Már hagyomány,
hogy a Rákoskerti

Mûvelõdési Ház mûsort
szervez a nyugdíjas kor-
osztálynak az idõsek vi-
lágnapja alkalmából.
Október 13-án közis-
mert mûvészek zenés-
humoros elõadással
kedveskedtek a közön-
ségnek. 

Az �Egy csónakban
evezünk� címû mûsor
elõtt Lipcseyné Horváth
Ágnes igazgató üdvözöl-
te a megjelenteket, köz-
tük Hatvani Zoltán ön-
kormányzati képviselõt,
majd Dombóvári Csaba
alpolgármester mondott
köszöntõt. 1991 óta ok-
tóber elseje az idõsebb és
bölcsebb generáció vi-
lágnapja. Bölcsebb, hi-
szen tagjai már tudják
azokat a titkokat, amiket
a fiatalok még csak ez-
után fognak megtapasz-
talni, nyugodtan és
megértõen állnak a fia-
talság számára ijesztõ

helyzetek elõtt � mondta
Dombóvári Csaba. Az
alpolgármester hozzá-
tette: a többi világnap-
hoz hasonlóan az októ-
ber elseje csak egy felki-
áltójel, hogy ne csak az-
nap, hanem mindig le-
gyünk figyelemmel és
tisztelettel az idõsek
iránt. 

A zenés mûsort a
fennállásának tizedik
évfordulóját ünneplõ Ti-
hanyi Vándorszínpad
színészei (az alapító el-

nök Tihanyi Tóth Csaba,
felesége, Bognár Rita és
Bognár Balázs mûsorköz-
lõ), valamint a színpad
állandó vendégei, a Ba-
rátok közt sorozatból is-
mert Ábrahám Edit és
Várkonyi András adták
elõ. Az operett-, táncdal,
filmsláger és musicalbe-
téteket, valamint szóra-
koztató anekdotákat tar-
talmazó, csaknem két-
órás mûsor hatalmas si-
kert aratott a publikum
körében. Várkonyi And-

rás az ivási szokásokról
tréfálkozott, elénekelte
A sörivók himnuszát,
Koncz Zsuzsa Mama,
kérlek címû dalának, va-
lamint Máté Péter és
Charlie egy-egy slágeré-
nek paródiáját. Ábra-
hám Edit olyan híres
számokat énekelt, mint
a Különös éjszaka volt
vagy Csongrádi Kata fe-
lejthetetlen Millió rózsa-
szálát. A mûsor máso-
dik felében Bognár Rita
a Csárdáskirálynõbõl

énekelt, majd Tihanyi
Tóth Csaba egy Strauss-
operett részletet és A ré-
szeg ember himnuszát
adta elõ. Duettben Balázs
Fecó: Változnak az év-
szakok címû dalát éne-
kelték, majd Szécsi Pálra
emlékeztek. Bognár Rita
nemcsak erõteljes, szép
hangjával, hanem gyö-
nyörû ruháival váltotta
ki a közönség tetszését.
Tihanyi Tóth Csaba vi-
dám irodalmi paródiája
� a leghíresebb magyar
és nemzetközi költemé-
nyek humoros, egysoros
lerövidítése � zárta a
mûsort. 

Az idõseket a mûvelõ-
dési ház ezután a tom-
bola ajándékaival lepte
meg: a megjelentek fele
nyert kozmetikai, élel-
miszer-, háztartási cso-
magot, papír-írószer
ajándékot. A legjobban
azonban talán az a két
résztvevõ örült, aki Ti-
hanyi Tóth Csaba és
Bognár Rita operett-CD-
jét vihette haza. 

!MAGYARI HELGA

C sekovszky Árpád ke-
ramikusmûvész

egykori mûterme adott
otthont a tíz éve elhunyt
mesterre emlékezõ har-
minchárom tanítvány
kiállításának. A tárlaton
a mûvész özvegye kö-
szönetet mondott a kép-
viselõ-testületnek, a
Lengyel Kisebbségi Ön-
kormányzatnak, s ki-
emelte, hogy november
10-én egy szakmai kon-
ferenciát tartanak. Cse-
kovszky Árpádné el-
mondta, hogy a kiállító-
ház udvarán látható
egy 10x10 kockákból
álló emlékoszlop, ame-
lyet a mester tanítvá-

nyai készítettek.
Dombóvári Csaba al-

polgármester ünnepi
beszédében kiemelte,
hogy a mûvész azt
akarta, hogy amikor
majd elmegy, alkotásai
itt maradjanak. A kiállí-
tóház létrehozásával a
család közkinccsé tette a
jelenkori magyar kerá-
miamûvészet kiemelke-
dõ alakjának hagyaté-
kát. Csekovszky Árpád
tisztelte hallgatói egyé-
ni hangját, a teljes sza-
badságot, a mesterség-
beli tudást, a mérhetõ
teljesítményt, az embe-
ri-etikai tartást és a szor-
galmat. Szerette a nö-
vendékeit, sokat tanult
tõlük. A tárlatot Jan-

kovics Marcell kultúr-
történész nyitotta meg,
aki méltató szavaival
hangsúlyozta, hogy a
mester és tanítványai
közötti kapcsolatban ér-
zõdik a megengedõ ta-
nító, aki irányítja, ám
mégis engedi tanítvá-
nyát a saját útján járni.
A tanítványok közül né-
hányan nemcsak a kép-
zõmûvészetben jeles-
kednek, hiszen Csavlek
Etelka és Petrás Mária
neve a zenét szeretõ kö-
zönség elõtt sem isme-
retlen. Mindketten éne-
kükkel is emlékeztek a
tíz éve elhunyt mester-
re. 

A kiállítás december
2-ig tekinthetõ meg. 

Tanítványok tisztelgése mesterük emléke elõtt

Sorozatszereplõk egy kicsit másképp
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