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�KILI TAMÁS

Egész napos progra-
mokkal várták a ki-

csiket és nagyokat de-
cember 16-án a Rákos-
kerti Mûvelõdési Házba.
A rendezvényen megje-
lent Riz Levente polgár-
mester, Fohsz Tivadar al-
polgármester, valamint
Hatvani Zoltán önkor-
mányzati képviselõ.

Riz Levente köszöntõ-
jében hangsúlyozta,
hogy a karácsony az év
legbensõségesebb ünne-
pe, függetlenül attól, hí-
võ ember-e valaki vagy
sem, a szeretetrõl, az
összetartozásról szól, és
az ünnepet mindannyi-

an nagyon várjuk. Az
lenne a jó, ha minden
nap karácsony lenne, fõ-
leg belül, az emberek lel-
kében, hiszen békességre,
jóakaratra mindenkinek
szüksége van – tette hoz-
zá a polgármester. 

Zsuzsa Mihály Rákos-
kerten élõ énekes „Az én
utam” címû mûsora ki-
csit rendhagyóra sikere-
dett, a mûvésznek u-
gyanis elment a hangja.
Helyette Dömsödi Farkas
Bálint ugrott be, Zsuzsa

Mihály verset mondott,
közremûködött Szóka Jú-
lia, a mûvészeket zongo-
rán kísérte Hegedûs Valér.

A délután a gyerekeké
volt, Gyulai Erika és Hat-
vani Anikó arcfestõk keze
munkája nyomán bárki
lehetett macska, vagy ép-
pen tigris, a Bebbo játszó-
házban pedig karácsonyi
díszeket, különbözõ álla-
tokat készíthettek a legki-
sebbek.

Este Fábián Éva bukovi-
nai székely származású
népzenész, felnõtteknek
szóló „Pásztorok, hol
vagytok” címû mûsora
után karácsonyi dzsessz-
koncert zárta az egész na-
pos rendezvényt. 

�KILI TAMÁS

AMozgássérültek
XVII. kerületi Szer-

vezetének karácsonyi
ünnepségét december
17-én rendezték meg a
Dózsa Mûvelõdési Ház
Fórum termében, ahol
több mint száz vendég
foglalhatott helyet az
asztaloknál. Az esemé-
nyen megjelent Koszo-
rúsné Tóth Katalin, Ruth-

ner György és Morauszky
András önkormányzati
képviselõk, Lukoczki Ká-
roly, a kerületi TESZ és
Gál Ferenc, a Kaszap Ist-
ván Alapítvány vezetõje.
Farkas Terézia szervezeti
vezetõ és Megellai Orso-
lya, az önkormányzat
EU projektvezetõje kö-
szöntötte a megjelente-
ket, majd a Kéringer csa-
lád adott ünnepi hang-
versenyt.

1%-os 
köszönet

A Rákoskeresztúri Egye-
sült Vegyimûvek Munkás
Torna Egylet megköszöni
mindazok támogatását,
akik 2005 és 2006 évben
személyi jövedelemadó-
juk 1%-át az egyesület ja-
vára ajánlották fel. A
számlára érkezett összeg:
2005-ben 188.228 Ft,
2006-ban 131.160 Ft. A
fenti összeget a Termé-
szetbarát Szakosztály a
túranaptárában szereplõ
buszbérléseihez való hoz-
zájárulásra használta fel.

�

„ Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik a
2006. évben SZJA. 1%-
val támogatták a Sági ut-
cai bölcsõdéért Oktatási
Alapítványt. A támogatás
összege: 318 362 forint
volt, ebbõl 270 ezer forin-
tot udvari fajátékok vásár-
lására használtak fel.

Munkatársat
keresnek

A KUCKÓ Óvoda (Óvónõ
u. 3., Tel.:257-6045) veze-
tõje pályázatot hirdet
logopédus-pszichope-
dagógus végzettségû
gyógypedagógus számá-
ra határozott idejû kineve-
zéssel, elõreláthatólag
2011. június 30-ig. Bére-
zés: Kjt szerint. A pályázat-
hoz csatolandó: iskolai
végzettséget igazoló do-
kumentumok, szakmai
önéletrajz és pedagógiai
koncepció a befogadó ne-
velés terén. Benyújtásá-
nak határideje: február 18.
postai úton vagy szemé-
lyesen. Elbírálási határidõ:
február 26. Állás elfoglalá-
sa: március 1.

Új betegjogi
képviselõ

A Bajcsy Zsilinszky Kór-
ház új betegjogi képvise-
lõje dr. Mihályi József.
Tel.: 06-20-4899-658. Fo-
gadó nap: minden kedden
14-17 óráig a Bajcsy Zsi-
linszky Kórház B épület 4.
szobájában. Cím: 1109,
Maglódi út 89-91.

�MUNKATÁRSUNKTÓL

J anuár 12-én rendez-
te meg immár ne-

gyedik alkalommal az
évindító disznóvágást
a Fidesz XVII. kerületi
szervezete és a Rákos-
mente Polgári Körök
Egyesülés az RTK pá-
lyáján. 

Horváth Tamás alpol-
gármester, a rendez-
vény fõszervezõje el-
mondta, hogy két,

összesen 360 kg-s sertés-
bõl készült az orjaleves,
a töpörtyû, a kolbász, a
hurka és a sült hús. A
résztvevõk sem érkez-
tek üres kézzel, minden-
ki hozott valami finom-
ságot. A rendezvényen
beszédet mondott Riz
Levente polgármester és
Pesti Imre országgyûlési
képviselõ. A jó hangu-
latról a Tünet nevû
egyetemistákból álló ze-
nekar gondoskodott.

Mindenki karácsonya Rákoskerten 
Fábián Éva bukovinai székely származású népzenész is fellépett

Mozgássérültek karácsonya

Disznóvágás a kerületi polgári köröknél

A polgármester idén is jeleskedett kolbásztöltésben
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Újból 
játszhatnak 
a csoportszobában

A Csibe Bölcsõdében egy
rongálás okozta tetõszige-
telés sérülése miatt a böl-
csõde csoportszobáját le-
zárták tekintettel a téli idõ-
járásra. Az elhúzódó javítá-
si munka a zord téli idõjá-
rás ellenére eredményesen
végzõdött Virág Mihály (Fi-
desz) képviselõ közbenjá-
rásával. Az ázás megszûn-
tével a Rákosmente Kft.
pótolta a leszakadt álmeny-
nyezeti elemeket, így a
gyermekek újból birtokba
vehették a csoportszobát.

Helytörténeti
elõadás

A Rákoskeresztúri Szabó
Ervin Könyvtár (1173. Bp.
Pesti út 167., Fuchs-kasté-
ly) szeretettel meghívja az
érdeklõdõket „Rákosmen-
te, ahol élünk” címû elõ-
adására, amelyet Tóth Pé-
ter helytörténész tart. Be-
mutatásra kerülnek a
könyvtár legújabb helytör-
téneti dokumentumai, köl-
csönzési lehetõséggel.
Idõpont: január 24, csütör-
tök 17 óra. 

Óvónõt 
keresnek

Szerzõdéses álláshelyre
azonnali belépéssel óvónõt
keresnek. Érdeklõdni az
alábbi telefonszámon le-
het: 06-20-39-37-201.

Elismerés peda-
gógiai munká-
ért

Breitkopfné Losovy Beáta
Budapestért díjat kapott, a
gyermekek vizuális nevelé-
se, a tehetséggondozás te-
rén nyújtott kiemelkedõen
eredményes pedagógiai
munkájáért.

�SZABÓ ANIKÓ

F ohsz Tivadar alpolgár-
mester, Hatvani Zol-

tán területi képviselõ és
Szelepcsényi Sándor, a
Rákoskerti Polgári Kör
elnökének a jelenlétében
január 10-én a Százszor-
szép Óvoda is megkapta
és kifüggesztette Rákos-
kert új zászlaját. 

Béres Károlyné óvoda-
vezetõ elmondta a gye-
rekeknek, hogy a kerü-
letben a csodálatos kör-
nyezeti adottságokkal
rendelkezõ Rákoskert
büszkélkedhet elsõként
önálló településrészi
zászlóval. 

Fohsz Tivadar tájékoz-
tatta a kicsiket és az ün-
nepségen résztvevõ ven-

dégeket, hogy hosszú út
vezetett a lobogó létrejöt-
téig, majd Szelepcsényi

Sándor magyarázta el a
zászlón látható motívu-
mok jelentését.

�SZABÓ ANIKÓ

AKossuth Lajos Ál-
talános Iskolában

december 21-én kará-
csonyoztak a diákok, és
ekkor adta át Fohsz Tiva-
dar alpolgármester, Hat-
vani Zoltán és Virág Mi-
hály képviselõ Rákos-
kert új zászlaját, vala-
mint a kerékpár-pályá-
zat nyerteseinek jutal-
mát. 

Az ünnepségen a
gyermekek karácsonyi
mesejátékot és színdara-
bot mutattak be. Áldási
Edit igazgatónõ ezután a

különbözõ iskolai és ke-
rületi versenyeken szép
helyezést elért diákokat
szólította, hogy ajándék-
kal gratuláljon nekik tel-
jesítményükhöz. 

Az igazgatónõ beszá-
molt arról, hogy az isko-
la szeptemberben Hat-
vani Zoltán képviselõ-
nek és vállalkozóknak
köszönhetõen egy ke-
rékpártárolót és Riz Le-
vente polgármestertõl
egy kerékpárt kapott.
Az iskola pályázatot írt
ki a felajánlott bicikli el-
nyerésére. A tanulók fel-
adata az volt, írják le,

hogy miért õk szeretnék
megkapni a kerékpárt.
Összesen hárman pá-
lyáztak, ezért Fohsz Ti-
vadar, Hatvani Zoltán
és Virág Mihály össze-
fogtak, hogy mindhá-
rom kisdiák kaphasson
biciklit. A Papp Kerék-
párcentrum adományá-
nak köszönhetõen a ke-
rékpárok már extra fel-
szereléssel, bukósisak-
kal érkeztek a helyszín-
re. Mohai Olívia és Tóth
Réka frappánsan indo-
kolták, miért nekik van

a legnagyobb szüksé-
gük a járgányra, míg
Kántor Zsófia tízéves di-
ák legjobb barátjána kér-
te a kerékpárt! A meg-
ható levélnek köszönhe-
tõen megkapta a biciklit,
a levélírót pedig egy
plüssmacival értékelte
az iskola. 

Az ünnepség végén
Fohsz Tivadar és Hatva-
ni Zoltán bemutatta
Rákoskert zászlaját,
amelyen a két domb a
Vida- és az Iskoladom-
bot jelképezi.

December 23-án a rákoskerti vasútállomáson avatta fel
Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani Zoltán képviselõ
Rákoskert új zászlaját FOTÓ: AKNAI GÁBOR

Rákoskert: új zászló karácsonyra
A lobogón ábrázolt két domb a Vida- és az Iskoladombot jelképezi

Áldási Edit igazgatónõ, Virág Mihály képviselõ és az egyik
boldog biciklitulajdonos

A zászlóval Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani Zoltán képviselõ

A Százszorszép óvodában is kifüggesztették a lobogót
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� SZABÓ ANIKÓ

Amagyar kultúra
napja alkalmából a

Rákoskerti Mûvelõdési
Házban egy kiállítás-
megnyitót és egy zenei
programot tekinthettek
meg. A rendezvényen
megjelent Riz Levente
polgármester,  Hatvani
Zoltán, Rózsahegyi Péter
önkormányzati képvi-
selõk és kerületi mûvé-
szek. 

Pállay-Kovács Szilvia
grafikus-festõmûvész
kiállításán Bordi András
egy Örkény-novellával
és egy verssel, Bognár
Szilvia egy énekkel
közremûködött, majd
Hollós János újságíró
mondott megnyitóbe-
szédet. Kifejtette, hogy
Pállay-Kovács Szilvia
mûvei erõt, hitet és

gondolatot adnak a túl-
éléshez. Stílusjegyei-
ben keveredik a realiz-
mus a szürrealizmus-
sal, képei dinamikusak
és lélekkel vannak tele.
Pállay-Kovács Szilvia a
Tanárképzõ Fõiskola
rajz-mûvészettörténet

szakán végzett, majd
az Iparmûvészeti
Egyetemen szerzett
másoddiplomát. Az al-
kotás mellett mûvé-
szettörténetet tanít,
könyveket illusztrál, és
2006-ban jelent meg el-
sõ katalóguskönyve,

amely beszélgetéseket
is tartalmaz. Rákos-
kerti kiállítása január
27-ig tekinthetõ meg. 

A nagyteremben Riz
Levente polgármester
mondott ünnepi kö-
szöntõt. Õ a reményt
emelte ki, mert kultúra

nincs remény nélkül.
„Remény, hogy az el-
vetett mag szárba
szökken és termõre for-
dul. Remény abban,
hogy eljut az emberek
szívéig. Ez az, ami a
kultúrateremtõ embert
élteti. 

A kultúra maga az
élet, embereket és kö-
zösséget jelent, de gyö-
kérzet is, mely a léte-
zésbe köt” – hangsú-
lyozta a polgármester.  

Az ünnepi gálamû-
sorban Bognár Szilvia
népdalénekes „Ének
õrzi az idõt” címû kon-
certjét adta elõ hattagú
zenekarával. A népdal-
ok, balladák egy asszo-
nyi életutat mutattak
be az egykori hagyo-
mányos, paraszti kul-
túra titkainak, üzeneté-
nek feltárásával.

Folytatás az 1. oldalról >
A magyar himnusz szü-
letésnapján Orosz Márta,
a ház igazgatója el-
mondta, hogy 1823. ja-
nuárja sokat adott a ma-
gyar nemzetnek, hiszen
abban a hónapban szü-
letett Petõfi Sándor, Ma-
dách Imre, és 22-én szüle-
tett meg Kölcsey Ferenc
tollából nemzetünk
himnusza. A hányatott
sorsú magyarság törté-
netének, a múlt és jövõ
összekapcsolódásának
kivételes pillanata ez a
vers. A kultúra napja
akkor válik igazán ün-
neppé, ha feladataink je-
gyében kijelöljük önma-
gunknak, hogy milyen
módon kell a ránkhagy-
ott örökséggel felelõs-
séggel bánni. Az önma-
gát mûvészetnek álcázó
fércmûvekkel szemben
a kultúra közvetítõinek
kell az értékes mintát

felmutatni, hogy a kul-
túra értékeit becsül-
nünk, tanulságait érvé-
nyesítenünk kell, mert a
kultúra nem csak tudást
és mûveltséget hordoz,
hanem erkölcsöt is.

Riz Levente polgár-
mester ünnepi köszön-
tõjében elmondta, hogy
a kultúra elsõsorban
embereket, a létezésbe
bízó, reménykedõ kö-
zösségeket jelent. A kul-
túra nem egy társada-
lomtudományi kategó-
ria, hanem maga az élet,
az a gyökérzet, amellyel
az ember a létezésbe ka-
paszkodik. A kapcsolat
a valósághoz. Napjaink-
ban a virtuális világ je-
lenti a kultúra számára
a legnagyobb veszélyt –
folytatta a polgármester
utalva egy régi televízi-
ós sorozat fõszereplõjé-
re, Isaurára, akinek fel-
szabadítására a tévéné-

zõk pénzt gyûjtöttek. Ez
elsõre mulatságosnak
tûnik, valójában azon-
ban félelmetes, amikor
az igazi valóságot le-
váltja a virtuális világ, és
el is hisszük, hogy az a
valóság. Ettõl kell meg-
mentenünk a kultúrát,
mert a kultúra ebben a
közegben meghal. A

kultúra teremtõinek és
közvetítõinek az a leg-
fontosabb feladata,
hogy az embereket
visszahozzák a valós vi-
lágba és kultúrába.
Megkérdõjelezhetetlen,
valódi értékek kellenek,
mert a kultúra ebbõl tud
építkezni, és új értékeket
létrehozni.

Valódi értéket közve-
tített a Csík zenekar,
amelynek koncertje telt
házat, óriási sikert ho-
zott, bizonyítva, hogy a
dózsások a magyar kul-
túra közvetítõjeként
aligha találtak volna al-
kalmasabb együttest,
mely egyébként 2007-
ben a Fonogram Magyar
Zenei Díj világzene kate-
góriájának nyertese lett.
A muzsikusok a zenekar
2007-ben aranylemezzé
lett „Senki nem ért sem-
mit…” címû albumuk-
ból, valamint a tavasszal
megjelenõ legújabb le-
mezükbõl válogattak
autentikus mezõségi,
kalotaszegi és csángó
népzenét, csemegeként
pedig alternatív rockze-
nét, bluest is játszottak.
Közremûködött Haránt
Eszter és Lukács László, a
Kecskeméti Táncegyüt-
tes szólótáncosai.

Kiállítás és zenés délután Rákoskerten

A magyar kultúra napja 
A rendezvénysorozat a Dózsában a Csík zenekar koncertjével kezdõdött

Orosz Márta, a Dózsa Mûvelõdési Ház igazgatója és Riz Le-
vente polgármester az ünnepélyes megnyitón
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�MUNKATÁRSUNKTÓL

Vízkereszt után szokták az
emberek kirakni az utcára

a karácsonyfákat, amelyeket a
Fõvárosi Közterület-fenntartó
(FKF) Zrt. elszállít. Rákoskerten
nem így történt.

Január 11-én este Hatvani Zol-
tán képviselõ hazafelé tartott,
amikor a Sáránd és a Sugár utca
sarkán, a parkban kidobott ka-
rácsonyfákat pillantott meg.
Mint kiderült, az FKF kukásau-
tójáról pakolták le. Az FKF tele-
fonon megígérte, másnap meg-
tisztítják a területet. Ez azonban
nem történt meg, sõt egy hét

múlva a szeméthalom 6
sitteszsákkal lett „gazdagabb”.

Hatvani Zoltán elmondta, fel-
jelentést tett a rendõrségen, de
nyomozás nem indult, mert a
szemetelés önkormányzati ha-
táskörbe tartozik. A rendõrség
azt ígérte, hogy ha újra látják a
szemetelõket, és hívják õket, az
elkövetõket helyszíni bírsággal
sújtják majd. Hatvani Zoltán a
megdöbbentõ esettel kapcsolat-
ban még kiemelte, hogy a par-
kot nemrég tették rendbe pályá-
zati pénzbõl, s ültették be cser-
jékkel, amelyek nagy része most
tönkre ment, mert a kukások
mindent széttapostak.

Tûzkeresztben a vízkereszt

Karácsonyi

tûzhalál
�MUNKATÁRSUNKTÓL

December 25-én a
kerület egyik laká-

sában tûz ütött ki. A
helyszínre érkezõ tûz-
oltók a kiégett lakásban
két személy elszenese-
dett holttestére találtak.
A bejelentõ elmondta,
hogy a lakásban P. L. és
élettársa lakik, alkoho-
lista életmódot folytat-
nak, dohányoznak és a
lakást fatüzelésû kály-
hával fûtik. A tûz okát
vizsgálják.

�MUNKATÁRSUNKTÓL

Közvádas bûncse-
lekményeink és va-

gyon elleni bûncselek-
ményeink száma az el-
múlt évhez képest stag-
nált. A lopások száma
viszont jelentõs, 25
százalékos emelkedést
mutat: 2006-ban 667,
2007-ben 838 lopást re-
gisztráltunk. Ennél az
emelkedõ tendenciánál
figyelembe kell venni,
hogy rengeteg építke-
zés van kerületünkben,

amelyek õrzésérõl a tu-
lajdonosok nem gon-
doskodnak. 

Közterületi szolgála-
tunk hatékonyságát pél-
dázza, hogy az elmúlt
évhez képes 40 száza-
lékkal növeltük a tetten-
érés alapján indult bün-
tetõeljárás-kezdemé-
nyezések számát. Ilyen
mértékû emelkedés a
szabadidõs rendõri je-
lenlét nélkül nem lett
volna elérhetõ. 

K a p i t á n y s á g u n k
bûnügyi osztályának

eredményességét fém-
jelzi az 50% feletti nyo-
mozáseredményességi
mutató.  

Vagyon elleni bûncse-
lekményeket 40 száza-
lékos eredményességgel
derítettünk fel. Külön
kategóriaként mérjük a
gépjármûvekkel kap-
csolatos bûncselekmé-
nyeket, mely kategóriá-
ba beletartózik a gépjár-
mûlopás, feltörés, ron-
gálás és gépjármûrõl le-
szerelés is. Ebben a kate-
góriában a tavalyi évben

elérteket tartani tudtuk.
A gépjármûlopások
száma 42 százalékkal
csökkent.

A betöréses lopások
száma 4 százalékos
emelkedést jelez, amely
alapján a jövõ év bûnül-
dözõ, felderítõ stratégiá-
ját súlypontozzuk. 

A fenti számokat és
statisztikai mutatókat
1000 lakosra levetítvén
kijelenthetjük, hogy a
XVII kerület a fõvárosi
kerületek közül a leg-
biztonságosabb.

A legbiztonságosabb kerület Rákosmente
A gépjármûlopások száma negyvenkét százalékkal csökkent az elmúlt évben
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