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Emlékezés az aradi vértanúkra
 SZAKÁCSZSUZSA
ét éve nemzeti
gyásznappal emlékeznek meg országszerte október 6-án az
1848-49-es magyar szabadságharc leverését
követõ megtorlásra, az
Aradon kivégzettekre,
és a Pesten agyonlõtt
Batthyány Lajosra, az elsõ felelõs magyar kormány miniszterelnökére. A Rákoscsabai Polgár Kör szervezésében
a Csaba vezér téren emlékeztek meg a vértanúkról, majd Galambossy Endre plébános mondott ünnepi beszédet.
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MEGHÍVÓ
Budapest Fõváros XVII.
kerület Rákosmente
Önkormányzata
nemzeti ünnepünk
alkalmából tisztelettel
meghívja Önt az

OKTÓBER 23-ÁN
TARTANDÓ
MEGEMLÉKEZÉSRE
amely 10.00 órakor kezdõdik a Rákoskeresztúri
Kegyeleti Emlékparkban
lévõ 1956-os emlékmûnél (megközelíthetõ
a Széchenyi utca felõl),
beszédet mond: Hámori
József akadémikus.
Ezt követi az „1956-os
Emlékplakett” átadása
és ünnepi mûsor
a Vigyázó Sándor
Mûvelõdési Házban
Kitüntetettek:
LASSAN GYÖRGY
SZOMOR BÉLA
(posztumusz)

Folytatás a 8. oldalon > A Pro Patria Cserkészcsapat és Kristán Ákos mûsora idézte fel a fájó múltat

Wittner Mária
Rákosmentén

Szobrot emeltek Wass Albertnek
Rákoskert szeretettel ápolja az erdélyi író emlékét

ittner Mária országgyûlési képviselõ
Rákosmente
vendége volt. 1956
október 23-ától részt
vett a forradalomban.
Megsebesült, a forradalom leverése után
õrizetbe vették, 1957
nyarán letartóztatták,
majd halálra, késõbb
életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték,
amibõl 13 évet ült le.
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 SZAKÁCS ZSUZSA
ass Albert erdélyi
író születésének
100. évfordulójára szeptember 27-én ünneplõbe öltözött helyi lakosok és messzirõl jött
vendégek állták körbe
Rákoskert legújabb emlékhelyét, hogy tanúi legyenek az írófejedelem
elsõ fõvárosi köztéri
szobra felavatásának.
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Bõvebben a 19. oldalon
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A kitüntetést átadja:
RIZ LEVENTE
polgármester
Nemzeti ünnepünk alkalmából október 22-én
17.00 órakor a
Rákosligeti Polgári Kör
szervezésében a
rákosligeti országzászlónál, október 22-én 18.00
órakor a Rákoscsabai
Polgári Kör szervezésében a rákoscsabai Csaba
vezér téren tartanak még
megemlékezéseket.

Folytatás a 4. oldalon > Fenke Ferenc, Fohsz Tivadar és Bedey Gábor szobrászmûvész
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Dombóvári Csaba lesz az új aljegyzõ
2
Templomot építenek a rákoskertiek
4
Nagyszabású panelfelújítási program indul 6

*

A

J

Á

N

L

J

U

Új játszóteret avattak Rákosligeten
Városrészi díjazottak
Templombúcsú Ligeten
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Ülésezett a szociális kerekasztal
Teller Edére emlékeztek a Balassiban
Dr. Csókay András könyvbemutatója
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Dombóvári Csaba lesz az új aljegyzõ
Rekordösszeg panelfelújításra
 KILI TAMÁS
szeptember 23-ai
testületi ülés is napirend elõtti felszólalásokkal kezdõdött, ezúttal két képviselõ kért erre lehetõséget.
Hatvani Zoltán (Fidesz)
elmondta, hogy szeptemberben több lakossági panasz is érkezett hozzá az új BKV menetrenddel kapcsolatban. Az új
162-es járatnak annyira
hosszú lett az útvonala,
hogy a rákoskertiek emiatt városnézõ busznak
nevezték el. Rákoskertrõl
továbbra sem lehet átszállás nélkül eljutni a
kispesti metróhoz, a 97Enek pedig túl hosszú a
menetideje amiatt, hogy
a lakótelepeken is megáll. A helyiek lakossági
fórumot szeretnének,
ahová a BKV szakembereit is meghívnák. A
rákoskerti képviselõ felkérte Riz Levente polgármestert, hogy ebben az
ügyben vegye fel a kapcsolatot a BKV vezetésével. A felszólaláshoz Riz
Levente hozzáfûzte: míg
korábban Rákoskertrõl
csak csúcsidõszakokban
lehetett átszállás nélkül
eljutni az Örs vezér terére, most a csuklós 97E járattal ez már egész nap
lehetséges, és a menetideje is sûrûbb, mint a
Rákoskert-busznak volt.
A 97E BKV által meghatározott menetrendjérõl

nyesítse. Oláh László
(SZDSZ), mielõtt rátért
napirend elõtti felszólalására, két információ
osztott meg a testülettel.
Úgy hallotta, és ez némi
bizonytalanságot szül,
hogy a fõvárosi önkor-

mányzatban újra napirendre kerül a Pesti úti
buszfolyosó ügye, a másik pedig, hogy a fõváros
megnyert egy évek óta
húzódó pert az egyik
mobilszolgáltatóval
szemben, a kártérítési
összegbõl hozzávetõlegesen 88,6 millió forint
fog jutni a kerületnek is,
várhatóan már októberben. Válaszában Riz Levente jelezte, örömmel
fogadták a hírt a pernyertességrõl, a buszkorridor építése pedig
nincs veszélyben, a Fõvárosi Közgyûlés szeptemberi ülésén jóváhagyják a beruházás engedélyokiratát, és 2009
tavaszán megkezdõdik a
buszfolyosó építése.
Ezt követõen zárt ülésen került sor két hatósági ügy és három, személyi kérdéseket érintõ elõterjesztés megtárgyalására. Ez utóbbiak során
Dombóvári Csaba (Fidesz)
alpolgármester elõterjesztésében tárgyalt a

Oláh László

Hatvani Zoltán
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Dombóvári Csaba

viszont hamar kiderült,
hogy nem tartható az állandó dugók miatt - bár a
helyzet némileg javult az
M0-s autópálya átadása
óta. Riz Levente kérte a
céget, hogy készítsen új
buszbeosztást és növelje
a Rákoskerten járó buszok számát. Az expresszbuszok megállítása a keresztúri lakótelepen viszont az itt élõk régi kérése volt, amelyet a
továbbiakban is meg
kívánnak tartani. A polgármester jelezte: a BKVval tárgyalt, a társaság
nyitott a változtatásra, az
önkormányzat
pedig
mindent megtesz, hogy a
kerületi igényeket érvé-
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Országgyûlési képviselõ
Alexa György – MSZP – minden hónap utolsó csütörtöke
17-19-ig a Kaszáló u. 45. alatt. Parlamenti látogatásra
jelentkezés: 06-20-770-6565.

*

F

O G A D Ó Ó R Á K

Jegyzõ
Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: november 3 . Elõzetes
bejelentkezés: 257-5054.

Riz Levente – Fidesz – október 27. Bejelentkezés: 2533306, 253-3398.
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desz – október 20. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati
irodában lehet.

Tanácsnokok
Alpolgármesterek

Polgármester

*

testület a XVII. kerületi
Sportmozgalomért Közalapítvány felügyelõ bizottsági tagjának megválasztásáról, valamint Alapító Okiratának módosításáról. Riz Levente
elõterjesztésére új tagot
választottak az Ifjúsági
és Sport Bizottságba, valamint elbírálták az aljegyzõi pályázatot. A
zárt ülés után a polgármester bejelentette, hogy
az aljegyzõi állásra benyújtott pályázatok elbírálása során Dombóvári
Csaba pályázatát találták a legmegfelelõbbnek,
a testület névszerinti
szavazással húsz igen és
négy tartózkodás mellett
választotta meg aljegyzõnek a jelenlegi alpolgármestert. Mint megtudtuk, Dombóvári Csaba megválasztását támogatták a Fidesz, KDNP,
MIÉP, Itthon Rákosmentén Egyesület, SZDSZ és
MSZDP jelenlévõ képviselõi, valamint az MSZPfrakcióból Derzbach Istvánné és Hoffmann Attila.
Az új aljegyzõnek a törvény értelmében - az
összeférhetetlenség
megszüntetése végett le kell mondania önkormányzati
képviselõi
mandátumáról (így alpolgármesteri megbízása is megszûnik), és idõközi választást kell tartani a 17-es (rákosligeti)
választókörzetben.
A testület ezután nyílt

Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz – október 27. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Fohsz
Tivadar – Fidesz – október 13. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás – Fi-

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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Templomot építenek a rákoskertiek
 TORKOS MATILD
osszú évek küzdelme után elhárult az utolsó akadály is,
hogy a rákoskerti hívõ
emberek megkezdjék
ökumenikus templomuk felépítésének elõkészítését. A templom a
Rózsaszál és a Tiszaörs
utca sarkán épülhet fel,
mivel a Fõvárosi Közgyûlés legutóbbi ülésén
meghozta az ehhez
szükséges döntést az
övezetátsorolásról.
Az ingatlant a Rákoskerti Templom Alapítvány még az elõzõ önkormányzati ciklusban
kapta meg névleges díjazás ellenében a kerülettõl. A templom épületének megtervezéséhez, az engedélyezési
eljárások megindításához azonban elengedhetetlenül szükség volt
a Fõvárosi Közgyûlés
döntésére, amely a zöld

H

övezetbõl a templom
épületéhez szükséges
területet kivonja és az
ingatlan
intézményi
övezetbe sorolja. Ehhez
pedig elõfeltételül szabja egy fõvárosi jogszabály, hogy ugyanekkora kerületi önkormányzati tulajdonú intézményi területet zöld övezetbe kell átsorolni.
Riz Levente polgármester, aki egyben fõvárosi képviselõ is,
Fohsz Tivadar alpolgármesterrel együtt tavaly
tavasszal kereste fel a
fõvárosi
fõépítészt,
hogy segítsen abban,
hogy végre megszülessen a templom megépítéséhez szükséges fõvárosi döntés. Beleznay
Éva fõépítész asszony
konstruktív közremûködésének köszönhetõen szeptemberben megszületett a közgyûlés
határozata. Ellentételként a Rózsaszál–Fuva-

ros utca sarkán elterülõ
telket sorolták át intézményibõl zöld övezetibe.
Fohsz Tivadar alpolgármester elmondta,
örömteli esemény, hogy
a rákoskerti hívõk öszszefogásából született
terv megvalósulhat, hiszen Kerten ez lesz az
elsõ templom. A kerületi evangélikus, református és a baptista gyülekezetekkel már megszületett a megállapodás, hogy támogatják
Isten Házának felépítését és lelkészeik vállal-

ják, hogy az új templomban késõbb meghatározandó istentiszteleti
rend szerint hirdetni
fogják az Igét. A római
katolikusokkal is folynak a tárgyalások, és az
alpolgármesternek
nincs kétsége afelõl,
hogy ezek a tárgyalások
is eredményesen zárulnak.
Már jelentkezett egy
építész is, aki a tervezési feladatokat elvégzi. A
Rózsaszál és Tiszaörs
utca sarkán lévõ ingatlan 4200 négyzetméteres, ebbõl 2600 négyzet-

méternyi területen épül
fel a templom, a fennmaradó ingatlanon játszótér és sportcélú fejlesztés valósul meg.
A Rákoskerti Templom Alapítvány pénteken délután ülésezik a
Rákoskerti Mûvelõdési
Házban, ahol hivatalosan is értesülhetnek a jó
hírrõl.
Fohsz Tivadar elmondta, hogy egy 200
ülõhelyes
templom
épülhet fel a telken,
összesen 250-300 ember
befogadására lesz képes
az épület.
Hamarosan elkezdõdnek az adománygyûjtõ akciók és Hatvani Zoltán és Fenke Ferenc képviselõtársai nevében is ígéri, hogy az
alapítvány számíthat a
rákoskerti képviselõk
szervezõ segítségére,
valamint erkölcsi és
anyagi támogatásukra
is.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Budapest Fõváros Fõpolgármesteri
Hivatala meghirdeti a
BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA
2008 pályázatot
A pályázat nyilvános.

építész tervezõként, generálkivitelezõként
vagy tulajdonosként közremûködött, és a
pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezõnek ismeri el. A pályázatra az épület,
épületegyüttes megvalósításában közremûködõk együttesen jelentkezhetnek, a kiírásban foglaltak szerint. A pályázatra csak olyan
alkotással lehet jelentkezni, amelynek tervezõje azonos az építési és használatbavételi
engedélyben feltüntetettel, és amelynek
használatbavételi engedélyét 2006. július 1.
után adták ki. Nem vehet részt a pályázaton
olyan épület, amelynek használatbavételi en-

A Nívódíjra pályázni lehet Budapest építészeti
arculatát befolyásoló, környezetét formáló, a
fõváros közigazgatási területén megvalósult
új, vagy értéknövelõ módon rehabilitált épülettel, épületegyüttessel.
Pályázatot nyújthat be minden olyan személy, aki az épület megvalósításában felelõs
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A képviselõ-testület tagjai
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütörtökén 17-18 óráig a Rezgõ utcai óvoda, a hónap
2. péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban.
Hatvani Zoltán – Fidesz, 11. evk., VGB-elnök – a
hónap 1. keddjén 8.30-9.30-ig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban, a hónap 2. péntekén 17-18-ig a

*
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Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon történõ
bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán (mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30-9440203.
Dr. Hoffmann Attila – MSZP, PB-elnök – a hónap
4. csütörtökén 17-19 óráig a Kaszáló u. 45. sz.
alatt.
Horváth Tamás – Fidesz, 15. evk. – az ügyfélszolgálati irodában történõ elõzetes egyeztetés alapján.

gedélye nem jogerõs, vagy ahol szerzõi jogi,
vagy etikai vita áll fönn!
A pályázati kiírás és a jelentkezési lap beszerezhetõ 2008. szeptember 29-tõl a Fõpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában
(Budapest, V. ker. Bárczy István u. 1-3.).
A pályázattal kapcsolatos tudnivalók, a kiírás
és a jelentkezési lap megtalálható és letölthetõ a fõváros honlapjáról is (www.Budapest.hu).
Beadás: a pályázatot személyesen lehet beadni a kiírásban meghatározott helyen, tartalommal és formában 2008. október 31-ig.

*
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Dr. Hrutka Zsolt – MSZP, JKB-elnök – hónap 1.
hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45. sz. alatt.
Kiss Lajos – MSZP, 6. evk., KÖB-elnök – minden hó
4. hétfõjén 17-19-ig az MSZP-irodában, a Kaszáló u.
45. sz. alatt.
Koszorúsné Tóth Katalin – független, 1. evk. – hónap 1. hétfõjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület –
elõzetes egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.

Szobrot állítottak Wass
Albertnek Rákoskerten
Az erdélyi írónak Budapesten ez az elsõ emlékmûve
Folytatás az 1. oldalról >

Lipcseyné Horváth Ágnes, a Rákoskerti Közösségi Ház igazgatónõje
köszöntötte a megjelenteket, köztük Galgóczy
Árpád költõt, kerületünk díszpolgárát, Riz
Levente polgármestert,
Fohsz Tivadar és Dombóvári Csaba alpolgármestereket,
Dunai
Mónika, Fenke Ferenc,
Hatvani Zoltán és Virág Mihály önkormányzati képviselõket.
Fohsz Tivadar, a terület önkormányzati
képviselõje örömmel
számolt be, hogy
Rákosmentén immár
van Trianon-emlékmû, II. János Pál pápa-szobor, és most
Rákoskerten,
civil
kezdeményezésre
Wass Albert-szobrot
avathatnak fel. A
képviselõ kérte az itt
lakókat, hogy óvják,
védjék, vigyázzák ezt
az új irodalmi és történelmi emlékezõ helyet, legyenek jó
gondnokaik, jó gazdáik e térnek.
Az emlékmû felállítását a közelben lakó
Tamási Géza nyugdíjas orvos indítványozta a helyi polgári körnél, valamint ötszáz-
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2008. OKTÓBER 9.

ezer forinttal hozzájárult a kiadásokhoz. Az
alkotást Bedey Gábor
rákoskerti szobrászmûvész saját költségén vásárolt carrarai márványból, mintegy hét hónapon keresztül, a szabadidejében faragta meg.
Az 1,4 millió forint költségvetésû emlékhely ki-
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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 MSZP-irodában, a Kaszáló u. 45. alatt.
Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – Minden hónap negyedik
hétfõjén 17-18 óráig a Családi és Társadalmi Rendezvények Házában, Csabai út 20. Lehetséges más idõpontokban is elõzetes bejelentkezés alapján. Tel: 0620-225-5396.

*
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alakításához Fohsz Tivadar, Fenke Ferenc és
Hatvani Zoltán 700 ezer
forintot biztosítottak
képviselõi keretükbõl.
Turcsány Péter író, a
Kráter Mûhely Egyesület elnöke mindenkit arra bíztatott ünnepi beszédében, hogy amikor
csak tehetik, olvassák
Wass Albert irányt
mutató gondolatait,
akit bárhová vetett a
sors élete folyamán,
mindig, mindenhol
tiszta õszinteséggel és
szeretettel hirdette
magyarságát. Fenke
Ferenc mondandóját a
szoboravatást kiváltott heves indulatokkal kezdte: „melyek
kiváltója területileg illetékes, de lelkileg illetéktelen” - fogalmazott a képviselõ.
A meghatóan egyszerû, kopjafaszerû
márvány mellszobrot
Fohsz Tivadar és Tamási Géza leplezte le,
amely ezentúl méltón
hirdeti az arra járónak
Wass
Albert
és
Rákoskert közös nemzeti szellemiségét. A
szoboravatás után Réti Árpád, kolozsvári
születési
színész
Wass Albert mûveibõl mondott részleteket, valamint erdélyi
népdalokat énekelt.

Hirdetmény
Elfogadás elõtt áll a Budapest XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzata "17.KVSZ"
módosítása.
A terv és a hozzá tartozó szabályzat kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal portáján
(Pesti út 165.), illetve megtekinthetõ a
www.rakosmente.hu honlapon 2008. október
10. - november 10. között.
A tervekkel kapcsolatos véleményüket kérjük a
Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Fõépítészetén (312. szoba) vagy az Ügyfélszolgálati Irodán
leadni szíveskedjenek.
Észrevételeiket elõre is köszönjük.

KÖZADAKOZÁS
Horthy Miklós
kormányzó
emléktáblájának
felállíttatására
Számlaszám:
OTP BANK RT.
11717009-20042127
Rákoscsabai
Polgári Kör

Véradónap
Ilex-Kert Kft. és a Lugas
Konyhastúdió a Vöröskereszt XVII. kerületi Szervezetének közremûködésével véradó napot szervez. Ideje: 2008. október
21. (kedd) 9 órától 16
óráig. Helye: HOME center üzletközpont A / 40-es
üzlete (Pesti út 237.)
Véradóknak ajándékkal
kedveskedünk.
TB kártyáját és személyi
igazolványát feltétlenül
hozza magával! Részvételével segítsen Ön is a
betegek gyógyításában !

O G A D Ó Ó R Á K

Oláh László – SZDSZ, – egyeztetés után, tel: 0620-392-2293, helyszín: Polgármesteri Hivatal.
Papp Péter Pálné – MSZDP, EUB-elnök – 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 a Diadal úti Általános
Iskolában.
Rózsahegyi Péter – Fidesz, KVB-elnök – minden hó-

*

F

Ingyenes
szolgáltatások
a Fidesz irodájában
Jogsegély Veresné Dr.
Hole Ágnes október 15én (szerda), 18-19 óráig
* Építésügyi szaktanácsadás Krupánszki Teréz október 21-én (kedd)
18-19 óráig * EUpályázati szaktanácsadás Herédi István. Elõzetes egyeztetés alapján:
06-20-920-5145
heredi.istvan@freemail.hu *
Növényvédelmi tanácsadás Gál Miklós október
14-én (kedd) 18-19 óráig
* Informatikai tanácsadás Gulyás Lajos: 0670-367-97-00 * Adózási,
könyvelési tanácsadás
Góczán Péterné Anikó
október 22-én (szerda)
18-19 óráig
Irodánk: Rákoscsaba, Péceli
út 106. telefon:
259-13-14
Nyitva tartás: hétfõ-péntek
16-19 óra között
www.rakosmente.fidesz.hu
rakosmente@fidesz.hu

O G A D Ó Ó R Á K

nap 2. hétfõjén 17-18 óráig a Polgármesteri Hivatal
308-as szobájában környezetvédelmi fogadóórát tart.
Ruthner György – MSZP, 4. evk., KVB-elnök – a hónap 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.
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Városrészi díjazottak
Rákoskert
 SZAKÁCS ZSUZSA
zeptember 27-én a Rákoskerti Közösségi Házban
adták át a Rákoskertért Díjakat. Fohsz Tivadar alpolgármester ünnepi köszöntõjében ismertette Rákosmente Önkormányzatának döntését, amely
szerint a díjat 2008-ban posztumusz elismerésként Fogarasi
Károlynak, a rákoskerti amatõr
színjátszó körök alapítójának,
valamint Véghely Tamásné iskolaigazgatónak ítélték oda.
Az alpolgármester egy örömteli hírrel zárta mondandóját:
„Több évi munka után végre
elhárult minden akadály, és
felépülhet Rákoskert temploma a Rózsaszál utcában.”
A díszoklevél Budai Tibor
grafikusmûvész, a bronz emlékplakett Orosz Károly, Rákoskertért díjas keramikus mûvész alkotása.

S

dások szervezése, a próbák, és
végül az elkészült mûsor sokat
segített az itt élõknek. Ebben
az idõszakban kerültek színpadra olyan darabok mint a
Csárdáskirálynõ, az Iglói diákok, a Fatornyok, a Mágnás
Miska és Villon Haláltánc balladája. Példamutató életvitelével
kivívta
valamennyi
rákoskerti õszinte tiszteletét.
Hatvani Zoltán önkormányzati képviselõ nagy szeretettel
beszélt Véghely Tamásné, Marika pályafutásáról, aki harminc éven keresztül tanított
Rákoskerten, ebbõl tizenegy
évig igazgatóként, megszerezve az itteniek máig tartó õszinte szeretetét és megbecsülését.
1973 szeptemberében képesítés nélkül kezdett tanítani,
közben beiratkozott a Budapesti Tanítóképzõ Fõiskolára,
amit 1977-ben kitüntetéssel
végzett. Posztgraduális képzés
keretében a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen, az

Véghely Tamásné és Fogarasi Károly (posztumusz) kapott díjat

Szelepcsényi Sándor, a helyi
polgári kör elnöke méltatta
Fogarasi Károly életútját, aki
halála napjáig, majd ötven
éven keresztül Rákoskerten élt
családjával. Olvasottságával,
mûveltségével kimagaslott
kortársai közül. Igazi közösségi emberként hamar megtalálta a helyét a helyi kulturális
életben, és már ideköltözésük
elsõ éveiben vezéregyéniségévé vált a szervezõdõ amatõr
színjátszók társaságának. A
háború után volt igazán nagy
jelentõsége önzetlen áldozatvállalásuknak, hisz a színielõa-

Eötvös Lóránt Tudományegyetemen, a Miskolci Egyetemen majd a Budapesti Mûszaki Egyetemen szerzett további
diplomákat. Létrehozta a Kerti
Rakoncátlanok Alapítványt,
tagja a Rákoskerti Szépítõ Egyletnek, jelenleg a XVIII. kerületben iskolaigazgató.
Az elismeréseket Riz Levente
polgármester és Rúzsa Ágnes
jegyzõ adta át, a díjazottakat
gálamûsor köszöntötte Újvári
Zoltán színmûvész, Tamás Endre énekmûvész, Böröndi Tamás,
Keszler Éva és Bíró Attila közremûködésével.

Rákoshegy
 KILI TAMÁS
zeptember 26-án adták át a
Rákoshegyért díjakat a
Rákoshegyi Baptista Imaházban. Az elismerést Szakáll Ágnes festõmûvész és Litomiczky
Sándor, a Rákoshegyi Modellezõ Klub vezetõje vehette át Riz
Levente polgármestertõl és Rúzsa Ágnes jegyzõtõl.
A díszoklevelet Budai Tibor
grafikusmûvész készítette, a
rákoshegyi víztornyot ábrázoló, mûvészi kivitelezésû bronz
emlékplakett
pedig
Kiss
György Munkácsy-díjas rákoshegyi szobrászmûvész alkotása. A díjazottak tiszteletére
összeállított ünnepi mûsorban
közremûködött Cseh Dalma és
Lengyel Andrea zongoramûvész, Nagy Béla hegedûmûvész, Hercz Péter operaénekes,
Mucsi Sándor színmûvész, valamint a mûsorközlõ szerepét
is betöltõ Bácsatyai Gergely
színmûvész.
Ünnepi beszédében Gaál József, a Rákoshegyért Alapítvány kuratóriumának tagja
hangsúlyozta, hogy „sajnos
ma egy következmények nélküli világban élünk. Hiányzik
a mérték, amelyet erkölcsnek
hívunk, amit belénk neveltek
annak ellenére, hogy vallási
formáját halálra ítélték. Mit lehet tenni? Vissza kell nyúlni a
gyökerekig. Nem engedhetjük
meg, hogy az alkotás és az építés helyét a rombolás, a józan
gondolkodás helyét a kábult
okoskodás vegye át szabadság
címén. Ma olyan embereket
köszönthetünk itt, akik ebben
a harcban élen járnak, munkájukkal példát adtak nekünk:
mit tegyünk azért, hogy a teret
a jóság, a szépség, a tisztaság,
és ne a gonoszság, a rútság és a
szemét töltse ki.”
Litomiczky Sándor 1940ben született Rákoshegyen,
középiskolás éveiben a kõbányai Szent László Gimnázium
padjait koptatta. Családi körülményei miatt nem tanulhatott tovább, a méteráru kereskedõ szakmát választotta. A

S

Szakál Ágnes festõmûvész és
Litomiczky Sándor modellezõ

katonai szolgálat után gépkocsivezetõként dolgozott, majd
a Kép utcai iskolában lett karbantartó, innen ment nyugdíjba. 1949 júliusában vált a repülõmodellezés szerelmesévé,
szeptemberben már elkészítette elsõ modelljét. 1975-ben alakította meg a Rákoshegyi Modellezõ Klubot, amelynek a
Kép utcai általános iskola
adott otthont. A Világkupán
többször is elsõk lettek, az elõkelõ második és harmadik helyek mellett, az Európa-bajnokságról a bronzérmet sikerült elhozniuk.
Szakáll Ágnes Sopronban
született 1945-ben, szüleivel
nyolcéves korában költözött
Rákosmentére. Iskolai tanára
tanácsát megfogadva lett a
Képzõmûvészeti Gimnázium
tanulója, ahol 1964-ben érettségizett. Irodai munkát vállalt,
közben szorgalmasan látogatta a képzõmûvészeti szakkört,
amelyet Tóth Tibor rákoshegyi
festõmûvész vezetett. Késõbb
Laborcz Mónika kerámiamûhelyében dolgozott, kiállításokat
szervezett. Tevékeny részt vállalt a Czimra Gyula Önképzõ
Egyesület és a Rákoshegyi Polgári Kör munkájában. A festés
mellett kiállításokat rendez,
rendszerezi a helytörténeti dokumentumokat, és ma is aktív
tagja a gyulai mûvésztelepnek.
Az ünnepségen Riz Levente
polgármester mondott pohárköszöntõt a Rákoshegyi Közösségi Házban megrendezett
állófogadáson.
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Az örömhöz bátorság kell és hit
Dr. Csókay András könyvbemutatója Rákoskerten
 SZAKÁCS ZSUZSA
Rákoskerti Mûvelõdési Ház Beszélõ
könyvek sorozatának
szeptember 28-án dr.
Csókay András agysebész volt a vendége, aki
Hollós János újságíró
közremûködésével mutatta be új könyvét, a
Bátorság az örömhöz
címmel.
Megrázó történettel
kezdte a beszélgetést dr.
Csókay András, a közelmúltban eszmélt rá,
hogy húsz éve nem látott közvetlenül halált,
hisz az orvos kimegy a
kórterembõl, ha már
nem tud segíteni és a
haldokló ott marad
egyedül, miután körbeparavánozzák. Egyszer
ott maradt imádkozni,
és akkor fogalmazódott
meg benne, hogy fel kell
hívnia az orvostársadalom figyelmét arra, amit
Teréz anya is mindig hirdetett: a beteget nem
szabad a halálba vezetõ
úton egyedül hagyni.
„Lehet, hogy én is
megváltott lennék, ha a
keresztények jobban su-

A

A sebészprofesszor könyvét dedikálja

gároznák az örömöt” –
ennek a nietzschei mondatnak a megértése
késztette a Bátorság az
örömhöz címû könyvének a megírására. „Elkezdtem gondolkodni,
hogy mi keresztények
eléggé sugározzuk-e az
örömöt, vagy meg vagyunk sértõdve, amikor
a töredékét kell elviselnünk azoknak a szenvedéseknek, amelyeket
Krisztusnak, vagy az õt
követõknek kellett” –
osztotta meg õszinte
gondolatait a hallgatósággal dr. Csókay András.
Beszélt a félelemrõl,
amely nem csak az em-

ber lelkét, hanem az immunrendszerét is gyengíti, és így nehezebben
tud a különbözõ betegségekkel megküzdeni.
A gyógyuláshoz elsõsorban az istenhitben
kell elõrelépnünk, az
örömhöz bátorság kell
és hit, erre buzdít ez a
könyv is. Istenhitet adni
másoknak savanyú arccal nem lehet, annyi az
ítélkezés, hogy közben
elfelejtünk szeretni.
Egyszer Böjte atyát olvasva jött rá, hogy „jobbá verni nem lehet senkit, csak jobbá szeretni”,
vagyis a sérelmektõl
gyûlölködve nem lehet
megszabadulni, ellensé-

geinket nem eltaposni,
hanem a lelkiismeret felé kell elvinni.
Dr. Csókay András, a
Szent János Kórház fõorvosa a hazánkban bevezetett egészségügyi
reformról az elmondta,
hogy szerinte ma Magyarországon idõ elõtti
elhalálozás van jelen.
Amióta a reformot bevezették, emberek ezrei
haltak meg idõ elõtt,
ami szerinte itt történik, az súrolja a katasztrófa-medicina határát. A súlyos agysérülteknél – amely a
szakterülete – naponta
olyan beavatkozásokat
kell elhagyniuk, amelyeket ha elvégeznének, a tíz legsúlyosabb
koponyasérültbõl kettõ
életben maradna. Ez az
orvosoknak komoly lelkiismereti
válságot
okoz, amelyet csak istenhittel lehet legyõzni.
Indirekt népirtás van
ma jelen, ami tudatosan elbizonytalanítja az
emberek létfenntartási
ösztönét, és így a szaporodási ösztön fölé
nõ. Vagyis a fiatalok

Jótékonysági est a Vigyázóban
Október 17-én 18 órakor
a Vigyázó Sándor Mûvelõdési Házban
a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
jótékonysági estet rendez
a kerületünkben élõ 11 éves Orcskai Zsolt
gyógykezelésének támogatására.
A mûsorban az iskola diákjai, szülõk, tanárok
és ismert mûvészek lépnek fel.
Jegyek az iskolában és az elágazásnál lévõ
Mezõgazdasági boltban kaphatók.

HIRDETÉSFELVÉTEL már
a Célpont ingatlanirodában is!
1173 Budapest, Pesti út 156.
Tel./fax:06-1-256-2144 Mob.:06-30-546-3362, celpontingatlan@gmail.com

egyre kevesebb gyereket vállalnak.
Az est folyamán hallhattuk õszinte vallomását életének egy olyan
nehéz idõszakáról, amikor megbotlott, és a helyes útra csak Isten és
családjának segítségével
tudott visszatalálni. Miután megtért, sikerült neki
egy olyan mûtéti technikát kidolgoznia, aminek
segítségével a kéz élettani normális rezgését le
tudta állítani. Az agysebészet és a gerincvelõ-sebészet sokszor ilyen pontosságot igényel. Ez nem
egy bonyolult készülék,
nem elõzték meg nagy
kutatások, a készülék
egy kis pad, amire operálás közben az ujjbegyet
teszi, Betlehemhídnak
nevezt el.
„Az igazi orvos mindig a bajok gyökerét keresi, nem a tünetet. Az
igazi probléma az, hogy
elveszettük az Istenbe
való kapaszkodásunkat,
ezt kell újraéleszteni, és
akkor minden rendbe
jön” – ezzel a gondolattal zárta az estét Dr.
Csókay András.

