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Pályázati siker: 128 milliót
nyertünk útfelújításra
Tanintézményeink 24,2 milliós támogatást nyertek, országosan is élen járnak pályázatírásban
 KILI TAMÁS
testületi ülés kezdetén Riz Levente
polgármester két sikeres pályázatról számolt
be. Összesen 128 millió
forintnyi támogatást
nyertünk a Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanácstól útfelújításokra, valamint a
Norvég Alaptól 4,2 milliót a Pesti út 29. alatti
Garzonház és az ott található önkormányzati
intézmények akadálymentesítéséhez. Utalva
az elõzõ testületi ülésen
Oláh László (SZDSZ) által a buszkorridor építésével
kapcsolatban
megfogalmazott aggályokra, elmondta: nem
fenyegeti veszély a beruházást, mivel a Fõvárosi Közgyûlés jóváhagyta az engedélyokiratot. Így 2009 tavaszán
a Pesti út teljes felújításával egy idõben elkezdõdhetnek a munkálatok. Riz Levente reagált
egyes
híradásokra,
amelyek a sajtóban a
Rákosmente Kft.-vel
megjelentek. A polgármester a hivatal Gazdasági Irodájának számait
közölte, ezek szerint a
Lakás 17 Kft. és az ÉP17 Kft. összevonása
költségcsökkentési
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Az uszodát felújították, a biztonságot kamerák vigyázzák

szempontból is jó döntés volt. 2005-ben 304
milliót, 2006-ban 411
milliót, 2007-ben pedig
253 milliót költött az önkormányzat a Lakás 17
Kft. fenntartására. Miután a két cég összevonták, a Lakás 17 Kft.
megszûnt, ez megtaka-

Kiss Lajos
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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.
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rítást jelent az önkormányzat számára. Az
átszervezés során mérleghiány adódott az új
cég, a Rákosmente Kft.
gazdálkodásában. A vagyonvesztést emlegetõ
ellenzéki vádak kapcsán Riz Levente felhívta a figyelmet arra, hogy
a cég kizárólag az önkormányzatnak dolgozik, ha a cégnek hiánya
van, akkor a hiányzó
összeg az önkormányzatnál van, ez egy zárt
pénzügyi
rendszer,
egyetlen fillér sem tûnhet el.
A napirend elõtti felszólalások során elõször
Koszorúsné Tóth Katalin
(független) kért szót az
uszoda ügyében. Min-

denekelõtt megköszönte a polgármesternek az
uszodai jegyárakra vonatkozó gyors intézkedését. A képviselõnõ elmondta: a lakosság számára nincs elég hely az
úszáshoz, ennek fõ oka
információi
szerint,
hogy a kerület uszodája

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

Riz Levente – Fidesz – október 27. Bejelentkezés: 2533306, 253-3398.
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Fidesz – november 24. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet.

Tanácsnokok
Alpolgármesterek

Polgármester

*

mostantól a Központi
Sportiskola úszásoktatását és a vízilabdacsapat labdás edzését is ellátja. A régen meglévõ
úszásoktatási program
és a leválasztott gyermekmedencében zajló
edzés miatt voltak
olyan napok, amikor a
lakosság megvásárolta
a belépõjegyet, de úszni
nem tudott – hangsúlyozta a képviselõ, hozzátéve, hogy este hét és
nyolc között bezár az
uszoda, mert a vízilabdacsapat tart edzést. Kifogásolta, hogy az öltözõben is kamerát szereltek fel, ahol a nyitott térben öltöznek az emberek. (A Hírhozó értesülése
szerint a kamerák csak az
öltözõk bejáratát, a beléptetõ rendszert figyelik.)
Végül javasolta, hogy
délután legyen a gyerekeké az uszoda, este hat
órától pedig a lakosságé.
Fohsz Tivadar alpolgármester válaszában
elmondta: tárgyaltak az
üzemeltetõvel, aki szavatolta, hogy a jegyárakat a szerzõdésben foglaltak szerint fogja alakítani. Az uszoda beléptetõ rendszere programozás alatt áll, ez az
oka annak, hogy száz
forinttal megemelt áron

Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz – október 27. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Fohsz
Tivadar – Fidesz – november 10. Bejelentkezni az
ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás –

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. *

lehet csak bemenni
kombinált jeggyel. A továbbiakban 870 forintba
kerül majd a felnõtt
kombinált uszodai belépõ, amely a szaunahasználatot is magában
foglalja, de lehetõség
lesz arra is, hogy ennél
olcsóbb, szaunahasználat nélküli jegyet is lehessen majd váltani. A
nyugdíjas és diák uszodajegy 450 forint lesz,
amelybõl a kerületi
nyugdíjasok további 20
százalék kedvezményt
is kapnak, ami 360 forintos jegyárat jelent.
Fohsz Tivadar hozzátette: a lakosság szabadidõs tevékenysége és a
gyerekek úszásoktatásának fontossága mellett az is cél, hogy a vízi
sportélet is meghonosodjon Rákosmentén.
Morauszky
András
(MSZP) szintén a Rákosmente Kft. gazdálkodásával kapcsolatosan fejezte ki aggodalmát. Riz Levente azt tanácsolta a képviselõnek,
ha hanyag, vagy hûtlen
kezelést lát, ez esetben
feljelentést kell tennie.
„Az ellenõri vizsgálat
ilyet nem tárt fel, ha így
lett volna, akikor én lettem volna az elsõ, aki
feljelentést tesz ebben
az ügyben” – hangsúlyozta a polgármester.
Hrutka Zsolt (MSZP)
napirend elõtti hozzászólását „Hogyan tájékoztassuk a lakosságot
gyorsan és részrehajlóan” címmel adta elõ.
Kifogásolta a Hírhozó
16. számában Bartókra
emlékeztek
címmel
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megjelent cikkét, melyben szó sem esett arról,
hogy a Rákoshegyi Bartók Zeneházat ábrázoló
képeslapot, bélyeget
Alexa György országgyûlési képviselõ kezdeményezésére és közbenjárására adta ki a
Magyar Posta. Az önkormányzat honlapján
található tudósításban
pedig már az országgyûlési képviselõ neve
sincs feltüntetve. A
Bartók-bélyegnél sokkal fontosabb hír az,
hogy a polgármester
focizik és zenél, vagy
Rózsahegyi Péter szívügyének érzi a Fackh
Károly tér állapotát.
„Miután tudom, hogy
ez a hozzászólás sem
fog megjelenni a Hírhozóban, és ezek az elfogult pártos sajtómódszerek a polgármester
teljes támogatását élvezik, végezetül csak azt
szeretném mondani,
hogy mindez a kerületvezetés nagy szégyene” – mondta Hrutka
Zsolt. A képviselõ hozzászólására reagálva
Riz Levente kifejtette,
hogy személy szerint
nem volt ott az ominózus eseményen, a Rákoshegyi Bartók Zeneházban, és nem olvasta
az errõl szóló tudósítást
sem, de ha ez így van,
akkor Hrutka Zsoltnak
teljesen igaza van. Sajnálatát fejezte ki a történtekért, hogy Alexa
György neve nem szerepel a honlapon megjelent cikkben. Figyelmeztetni fogja azt a
kollégát, aki a honlap-
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Fejér Gyula – Fidesz, mûszaki tanácsnok – bejelentkezni a 253-33-16-os telefonszámon lehet.

A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden hó 1.
szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ óvodában.
Dr. Benkõ Péter – MSZDP – megbeszélés szerint a
Polgármesteri Hivatalban (06-20-9509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap utol-
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pal foglalkozik, hogy
legközelebb ilyen ne
fordulhasson elõ. A
Hírhozóban 2006 õsze
óta a napirend elõtti
hozzászólások rendszeresen megjelennek tette hozzá Riz Levente. A mai Hírhozó jóval
nagyobb terjedelemben
foglalkozik az ellenzék
napirend elõtt elmondott
gondolataival,
mint azt 2006 elõtt tette,
ennek bizonyságául
elég csak fellapozni az
elõzõ ciklusban megjelent példányokat.
Kovács István (Itthon
Rákosmentén Egyesület) a kerület közétkeztetésével kapcsolatosan
arra hívta fel a figyelmet, hogy tegyenek lépéseket a minõség javítására, ugyanis több panaszos jelzést is kapott
kerületi pedagógusoktól, szülõktõl. Fohsz Tivadar alpolgármester
válaszában elmondta: a
közétkeztetéssel kapcsolatban minõségromlásról nincs tudomása.
Minden hónapban tartanak egy koordinációs
megbeszélést, amelyen
az óvodavezetõk, iskolaigazgatók és az ételeket szolgáltató cégek
vezetõi vesznek részt.
Az értekezleteken eddig egyetlen egy reklamáció sem merült fel,
mindenki meg volt elégedve a szolgáltatással.
Mivel ez a szakmai
megbeszélés nyilvános,
felkérte Kovács Istvánt,
hogy vegyen részt õ is
ezeken az értekezleteken.
Kiss Lajos Wass Albert

szobra kapcsán visszautalt a szeptemberi
ülésre, amikor Hatvani
Zoltán az ünnepélyes
szoboravatóra invitálta
a testületet. Akkor megkérdezte a képviselõt,
hogy az önkormányzat
rendelkezik-e a szoborállításhoz szükséges engedélyekkel, amelyre
Hatvani Zoltán igennel
felelt. Az a baj, hogy ez
nem igaz – tette hozzá
Kiss Lajos, majd idézte
azt a törvényhelyt,
amely rendelkezik a
szoborállításokra vonatkozó elõírásokról. Eszerint: „Mûvészeti alkotást közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való
elhelyezésérõl, áthelyezésérõl, lebontásáról a
település Önkormányzatának Képviselõ-testülete, Budapesten a Fõvárosi Önkormányzat
Közgyûlése dönt és
gondoskodik fenntartásáról.” A 2. pont pedig
arról szól, hogy a döntéshez a mûalkotás mûvészeti értékére vonatkozóan szakvéleményt
kell beszerezni, a szobor, emlékmû elhelyezésérõl az önkormányzat dönt. A Budapest
Galéria véleményezte
Bedey Gábor alkotását, és
úgy foglalt állást, hogy
az alkotást alapvetõen
kultikus funkcióval elhelyezendõ köztéri mûtárgynak tekinti, ezért
elhelyezésével szemben
kifogást nem emel. Kiss
Lajos hozzátette: információi szerint a Fõvárosi Önkormányzat nem
adott engedélyt, tehát a
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só csütörtök 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
Csorba Béla – KDNP–MIÉP, VFB-elnök – elõzetes
telefonos egyeztetés után (253-3328) a KDNP Péceli
út 220. szám alatti székházában.
Derczbach Istvánné – MSZP – minden hónap 1.
keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dr. Dombóvári Csaba – Fidesz, 17. evk. – minden
hónap 1. csütörtökén 18-19 óráig a Csekovszky Árpád Mûvelõdési Házban.
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Fohsz Tivadar

Morauszky András

Kovács István

Hrutka Zsolt
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Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület – egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP–MIÉP, 12. evk., SZLBelnök – minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között
a Rákoscsabai Közösségi Házban.
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XVII. kerület a törvényt
figyelmen kívül hagyva
állított fel szobrot. Kiss
Lajos felkérte a polgármestert, hogy utólag
szerezze be a fõváros
engedélyét annak érdekében, hogy ez a mûalkotás ne jusson a XII.
kerületben lévõ turul
szobor sorsára.
„Van az, hogy az ember nem érti más mirõl
beszél, de amikor az
ember azt sem érti,
hogy saját maga mirõl
beszél, akkor az már
problémás” – kezdte
válaszát Dombóvári Csaba
alpolgármester,
ugyanis Kiss Lajos saját
maga válaszolta meg a
kérdést, amit felvetett.
Ebben hivatkozott a törvényre, ami a mûalkotásról szól és idézte a
Budapest Galéria szakmai álláspontját, ami
kultikus funkciójú köztéri mûtárgynak tekinti
azt, ami felállításra került. Ha pedig a Budapest Galéria azt mondja
valamire, hogy az nem
mûalkotás, akkor ahhoz
a Fõvárosi Közgyûlés
hozzájárulása
sem
szükséges.
Hatvani Zoltán ügyrendi hozzászólásában
közölte, hogy a szeptemberi ülésen napirend után hívta meg a
testület tagjait, így nem
volt lehetõsége válaszolni Kiss Lajos felvetésére. Hatvani Zoltán
megköszönte frakcióvezetõ úr támogatását, hiszen az alkotásnak helyet adó kis tér kialakításával
kapcsolatos
költségvetési tételt õ is

F

megszavazta. Ezután
személyes érintettség címén kapott szót Kiss
Lajos, aki elmondta:
„Dombóvári alpolgármester úr az utóbbi idõben már nagyon meghasonult
állapotban
van, mert õ nem tudja,
hogy mirõl beszél.” A
képviselõ arra hivatkozott, hogy az alpolgármester korábban a Budapest Galériához írt levelében, és az elõterjesztésében is szoborról
beszélt, nem pedig kultikus mûtárgyról. Dombóvári Csaba viszontválaszában hangsúlyozta:
mindenki úgy nevezi az
alkotást, ahogy akarja,
de ha a Budapest Galéria azt mondja, hogy
nem mûvészeti alkotás,
hanem köztéri mûtárgy,
akkor ott van vége a történetnek.
A napirend elõtti hozzászólásokat követõen
zárt ajtók mögött hatósági elõterjesztésekrõl
tárgyalt a testület, illetve személyi kérdések-

ben is döntött. A Csillagszem óvoda vezetõi
állására hárman pályáztak, végül Kissné Gyenei
Editet bízta meg testület
az intézmény vezetésével 2008. november 1-jei
hatállyal.
Ezután került terítékre Piláth Károly (Fidesz)
az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elõterjesztésének megtárgyalása, amely a tanulmányi és tehetséggondozó versenyeken kiemelkedõ eredményt
elért tanulók és felkészítõ pedagógusaik jutalmazásáról szól. Az elõzõ években örvendetes
módon számos kerületi
tanuló ért el kiemelkedõ
eredményt különbözõ
versenyeken, azonban a
tanulók és felkészítõ pedagógusaik jutalmazására elkülönített elõirányzatok kevésnek bizonyultak. Tímár Tibor,
a XVII. kerületi Pedagógiai Központ vezetõje is
szót kért és köszönetét
fejezte ki a kerületi pe-

dagógustársadalom, a
tanulók és a szülõk nevében. Hangsúlyozta,
hogy a fõvárosban
egyedüli és példa értékû ez az elismerési
rendszer, ami 1997 óta
mûködik. A rendelet
módosítását a testület
megszavazta.
Önkormányzatunk
csatlakozott a „Szemünk fénye” elnevezésû programhoz. Horváth
Tamás alpolgármester
elmondta: a beruházás
az oktatási intézmények
energiafelhasználásának csökkentésére irányul, illetve a gyerekek
szeme világának megõrzésére.
A lejárt határozatok
végrehajtásáról szóló
elõterjesztés vitájában
Ruthner György (MSZP)
két határozatra hívta fel
Riz Levente figyelmét.
A polgármestert tavaly
arra kérte a testület,
hogy szakértõk bevonásával mérje fel az
Adonyi Kft. szerzõdés
szegõ magatartása által

A Vigyázó–Podmaniczky-kastély ügye ismét terítékre került a testületi ülésen
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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. – minden hónap
elsõ keddjén 18 órakor a Diadal úti iskolában.
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a Podmaniczky-Vigyázó-kastély épületegyüttesét ért kárt és errõl készítsen jelentést. A képviselõ hangsúlyozta, ennek semmilyen írásos
nyomát nem látja, mint
ahogy a Bakancsos úti
„dühöngõ” területrendezése ügyében hozott,
szintén 2007-ben kelt
határozat végrehajtásáról sem kaptak beszámolót. Riz Levente elmondta: nem készülhetett el a kastély ügyében
a jelentés, mert az
Adonyi Kft. az önkormányzat által megbízott társaságot nem engedte be a kastély területére. Hozzátette, hogy
a képviselõ tavalyi, Bakancsos úti „dühöngõ”
rendezésére vonatkozó
elõterjesztését õ is szívügyének tekinti, szeretné, ha a területrendezés
megvalósulna.
A napirend utáni
hozzászólások során
Dunai Mónika az Oktatási Minisztérium által
meghirdetett teljesítménymotivációs pályázaton elért kerületi óvodai és iskolai sikerekrõl
tájékoztatta a testületet.
Az idén országosan
százhetven
önkormányzat
pályázott,
ezek közül a XVII. kerület oktatási intézményei
az elõkelõ kilencedik
helyezést érték el a pályázati összeg tekintetében, ami összesen 24,2
millió forintot jelentett.
A nyertes intézmények
száma tekintetében Budapesten az elsõ, országosan pedig a második
helyen állunk.
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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.
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Vida-dombi önkéntesek
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A környéken lakó fiatalok véd- és dacszövetsége a játszótér megóvására
 SZAKÁCS ZSUZSA
élda értékû az a
kezdeményezés,
ami a rákoskerti Vidadombon jött létre, a környéken lakó fiatalok
véd- és dacszövetséget
vállaltak az egy éve átadott játszótér megóvására, illetve õrzésére.
Hatvani Zoltán önkormányzati képviselõ kereste meg a szabadidejük nagy részét itt töltõ
helyi ifjúságot, ne engedjék, hogy unatkozó
vandálok tönkretegyék
a nemrég elkészült léte-
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sítményt. Ezek a fiatalok
túlteljesítették a rájuk bízott feladatot, mert nem
csak õrizték a dombot,
de vigyáztak a tisztaságra, vágták a füvet az
Idõsek Klubjától köl-

csönkért fûnyíróval, a
kapott kulccsal nyitották, zárták a játszóteret.
Igazi gazdáik lettek
Rákoskert e gyönyörû
fekvésû helyének.
Október 16-án, kora

este találkozóra gyûltek
össze az önkéntesek Murányi László, Murányi
Roland, Sós Richárd, János
Ádám, Varga Zoltán, Katona Péter, Juhász Tibor,
Nagy Dániel, Gyuris Balázs és Juhász Péter –,
hogy „ünnepélyesen”
átvegyék Riz Leventétõl a
kért nádfedeles, rönkökön álló, kis házat, két
oldalt paddal, valamint
a szintén rönkfából készült tetszetõs szeméttartót, hogy ezentúl ne a
földre kelljen ülniük, ha
esténként beszélgetni támad kedvük.

4,17 millió forint akadálymentesítésre
z EGT és Norvég
Finanszírozási Mechanizmus megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány felhívására az önkormányzat
2008 júliusában pályázatot nyújtott be a Pesti út
29. (Garzonház) alatt
mûködõ Gyermekjóléti
Központ és az Egyesített
Szolgáltató Központ telephelyeinek akadálymentesítésére.
A beruházás teljes
összege 5,42 millió
forint, az elnyert támogatás 4,17 millió forint.
A szociális alapszolgáltatást
(közösségi
pszichiátriai és szenvedélybeteg-ellátás)
és

A
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gyermekjóléti alapellátást végzõ intézmény
igénybevétele fogyatékos személyek által jelenleg nem, illetve korlátozott mértékben lehetséges, ezért az intézmények fogyatékkal élõ látogatóinak száma alacsony. Az akadálymentesítés eredményeként a
Gyermekjóléti Központ

O G A D Ó Ó R Á K

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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telephelyén történõ csoportos foglalkozásokon
a mozgásukban korlátozott gyermekek is részt
vehetnek.
A tervek szerint az
épület elõtt rámpát
alakítanak ki. Emellett
egy akadálymentes mellékhelyiséget alakítanak
ki, valamint megfelelõ
ajtókat építenek be. Az

intézmények elõtt akadálymentes parkolóhely
is létesül, a járdaszegélyt is kicserélik, a lépcsõfokokat csúszásmentesítik.
Egy technikai berendezés segítségével hallássérültek is képesek
lesznek érzékelni készülékükkel az akadályokat. A látássérültek segítésére a járdán és a rámpán kontrasztos és érzékelhetõ felületû vezetõsávok készülnek, valamint tájékoztató és információs
táblákat
helyeznek ki.
A kivitelezés várhatóan 2009 tavaszán kezdõdik és július 15-ig befejezõdik.

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-

*
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A XVII. kerületi
Mozgássérültek
Egyesülete
köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik
a 2006. évi SZJA 1%ukkal a sérült embereket, ezáltal Egyesületünk
céljainak megvalósítását
segítették!
A felajánlásokból befolyt
238.146 Ft-ból kulturális
rendezvényeket, vetélkedõt szerveztünk, valamint
fekvõbetegtársainknak
karácsonykor csomagot
tudtunk osztani.
Mûködési költségeink
mellett még egy-egy
gyógyfürdõbe is el tudtunk látogatni a kapott
pénzbõl.
A jövõben is kérjük, segítsék a sérült embereket összefogó Egyesületünket, hiszen minden
forint egy-egy beteg ember fájdalmát enyhíti, és
örömet visz az életébe!
XVII. kerületi Mozgássérültek Egyesülete
Adószám:
18181476-12-42

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
a 2007-es évben szja
1%- val támogatták a
„Sági utcai
bölcsõdéért
Oktatási Alapítványt”.
A támogatás összege:
189.883 Ft volt.
Ezt az összeget kiegészítve, 198.000 Ft-ért,
kettõ db udvari játékot
(mozdonyt) vásároltunk
a gyerekeknek.
Az Alapítványunk
száma:
„Sági utcai bölcsõdéért
oktatási Alapítvány ”
18172643-1-42

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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Segítõket vár az állatotthon
Október 24-én kutyaházakat építenek és javítanak a rákoscsabai menhelyen
Noé Állatotthon
Alapítvány segítõnapra várja az állatbarátokat október 24én. A rákoscsabai állatotthonban jelenleg közel 500 hontalan állatról gondoskodnak; rengeteg talált és leadott
négylábú várja itt, hogy
valaki örökbe fogadja.
A gazdátlan jószágokat
minden nap kell etetni,
takarítani, sokan orvosi
ellátásra is szorulnak,
de a napi teendõkön kívül akadnak olyan felújítási munkák is, amelyeket minden évben
csak egyszer kell elvégezni. Ezekhez nem
szükséges szaktudás
vagy különösebb felkészültség, ezért mindenkit szívesen látnak,
aki kedvet érez az önkéntes munkához; az
iskolás korosztálytól a
nyugdíjasokig bárki
csatlakozhat.
Még a tél beállta elõtt
gondoskodni kell arról,
hogy a kutyaházak
megfelelõ állapotban legyenek, védjék a széltõl,
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esõtõl, fagytól a gazdátlan négylábúakat.
A segítõnapon így az
egyik
legfontosabb
munka a kutyaházak
átvizsgálása, renoválása, megerõsítése lesz, és
néhány új kutyaházat is
szeretnének
építeni
azok
helyett,
amelyek már
annyira rozogák, hogy javításuk nem
megoldható.
Szép idõ esetén
festési
munkálatokra is várják
az önkéntes segítõket,
hiszen több tucat kennel és kerítés szorul felújításra.
További segítõ kezekre lesz szükség a talajmunkákhoz, a kutyák
által nyáron kiásott hûsölõgödrök betemetéséhez és a korhadt faágak
levágásához.
Rossz idõ esetén, illetve, ha a pénteki napon nem végeznek a
munkálatokkal 25-én,
szombaton is folytatódik a segítõnap.

Az állatotthon folyamatosan várja a felajánlásokat; a kutyaházak felújításához faanyagra (hajó-

hez sötétzöld kültéri
festékre, a fafelületekre
oregoni fenyõ kültéri
vastaglazúrra
van
szükség. Az állatott-

hon arra kéri a segíteni
vágyókat, hogy lehetõség szerint hozzanak
magukkal a munkálatokhoz szükséges szerszámokat (pl. akkumulátoros csavarbehajtó,
kalapács, ecset, ásó, lapát, csákány), vagy jelentkezzenek be elõre
az állatotthonnál a 0630-221-12-99-es számon (H-Szo: 10.0015.00), hogy biztosítani
tudják számukra a
szükséges munkaeszközöket. Bõvebb információ az állatotthon
honlapján,
a
www.noeallatotthon.hu címen olvasható.

padló, OSBlapok, lambéria),
4-6
centis facsavarokra, bitumenes hullámpalára, zsindelyre, a
kennelek festésé-

Hamar megteltek az ingyenes konténerek
 MUNKATÁRSUNKTÓL

is nagy népszerûségnek örvendett a kontéól sikerült az önkor- nerek elhelyezése.
mányzat által szerRákoskerten 14, a
vezett ingyenes konté- rákoscsabai Piactéren
neres hulladékgyûjtõ
akció. Október 6-tól 10ig öt helyszínen adhatták le a kihelyezett
konténerekbe a kerületi lakosok a feleslegessé vált lomot, építési
törmeléket.
Az emberek örültek
a kezdeményezésnek,
és szeretnék, ha többször lenne lehetõség az
év közben összegyûlt
lomot, sittet kirakni. A
lakótelepeken és a családi házas övezetekben

J

10, a rákosligeti Fackh
Károly téren 10, a keresztúri Pesti úton 10,
a rákoshegyi Szabad
Május téren pedig 18

konténert
töltöttek
meg a környéken lakók. Voltak azonban
most is olyanok, akik a
veszélyes hulladékot –

autógumit, olajat, festéket – is kirakták,
annak ellenére, hogy
azt nem lehetett volna.
Rákoshegyen a Szabad Május téren egy
közeli házból a bútorokat ugyan a konténerhez vitte az egyik
lakó, de a közeli szelektív szigethez több
olyan szemetet rakott
le, pl. autógumit, amit
tilos.
Ennek ellenére a hulladékgyûjtés nagyon
népszerû volt a lakosság körében, az önkormányzat jövõre is szervez majd hasonló akciókat.
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Jankovics Marcell Rákoskerten
A mûvészettörténész A négy évszak szimbolikája címû könyvét Hollós János mutatta be
 HORVÁTH TIBOR
któber elsõ vasárnapján a „Beszélõ
könyvek” sorozat keretében érkezett kerületünkbe Jankovics Marcell
rendezõ, mûvészettörténész, hogy a 3+1 - A
négy évszak szimbolikája címû új könyvérõl
beszélgessen Hollós János újságíróval.
A beszélgetés kezdetén Jankovics Marcell a
rajzfilmkészítés anyagi
vonzatáról beszélt. „A
hollywoodi rajzfilmek
15-20 millió dollárból
készülnek, az utóbbi évtizedben nagyon felsrófolták a költségeket. A
probléma abban rejlik,
hogy a befektetõk minél
hamarabb szeretnék rátenni a kezüket a profitra, ám ez a folyamat a
rajzfilmkészítésnél lassabb, mint más filmeknél. A Magyar Televízióban is azért állt le a
Magyar
népmesék
megrendelése, mert lassan jött vissza belõle a
pénz. Ez a bankármentalitás rengeteget ártott
a hazai rajzfilmkészítésnek.” Elsõ nagy sikerét
Jankovics a Gusztáv-sorozattal aratta: „23 éves
srácként hatalmas élmény volt, hogy celeb
lehettem gatyaletolás
nélkül”. A hatvanas és
hetvenes években rendszeresen játszották a
mozik kísérõfilmként a
népszerû rajzfilmepizódokat.1980-ban azonban Gombár József, a
MOKÉP vezérigazgatója és a KISZ KB korifeu-
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Jankovics Marcell: A bankármentalitás rengeteget ártott a hazai rajzfilmkészítésnek

sa levetette a kísérõrajzfilmeket a mozik mûsoráról, nem tudni, miért.
A következõ témakör
az aktuális könyv tartalmához igazodva a
szimbólumrendszerek
világa volt. „A mûvészek szimbolikus nyelvezetet
használnak,
még akkor is, ha nem
szimbolisták.” Az emberi agy felépítése raszszokra való tekintet nélkül hasonló, ez a magyarázata a szimbólumok hasonló jelentésének. Az ember, amikor
két lábra állt, akkor
emelte fel a tekintetét a
csillagok felé, s jött rá
arra, hogy a jövõ tervezhetõ, mert ráérzett a természet ritmusára. Ennek másik következménye a beszéd elsajátítása
volt. „Nem véletlen,

hogy csak a madarak
képesek emberi hangokat utánozni, illetve
egyedüli állatként a csillagok szerint tájékozódnak.” A szerzõ szerint a
négy évszak valójában
3+1 évszak, mert az
egyik nagyon elüt a másik háromtól. Régebben
a telet nem is számították az évszakok közé a
terméketlensége miatt.
Irodalmi példaként említette Jankovics Dumas
A három testõr címû regényét, amely négy emberrõl szól, e sorok írója
pedig hozzátenné még
Dosztojevszkij remekmûvét, a Karamazov
testvéreket is. „Ha a
négy évszak azonos súlyú lenne, akkor nem
hordozná magában a
fejlõdés csíráját.” A mûvészettörténész vitatja

Spiró György drámaelméletét, amely szerint
azért három és öt felvonásosak a színdarabok,
mert ezek a számok
nem statikusak, így lehetõség nyílik a kimozdulásra. Jankovics értelmezésében a három
rendkívül stabil szám,
lásd a Szentháromságot, illetve profán példaként a suszterszéket.
„A Szentháromságban
is ott van a negyedik:
Szûz Mária, aki a középkori katolikus mûvészet
középpontjában állt. A
katolikus hívek számára a Szentlélek nem sokat
mond, az Atya nagyon
távoli, Jézus kézzelfogható személy, de mégis
mindenki Szûz Máriához imádkozik. A szerethetõ vallás elengedhetetlen kelléke a Nõ.”

Az író úgy látja, hogy
a rendszerezettség és a
minden irányba kiterjedõ figyelem nem fér
meg a modern civilizációval. „A specializálódás korát éljük. A mai
ember úgy használja a
technikai eszközöket,
hogy fogalma sincs
azok mûködésérõl, az alapismereteket kezdi elfelejteni.” Jankovicsot
viszont pontosan ez
foglalkoztatja, ezt akarja
megismertetni az olvasóival. „A baj ott történt, amikor elfelejtettük a múltunkat. A világ szakbarbarizálódása
óriási veszélyeket rejt
magában.” Ezzel kapcsolatban egy USA-ban
végzett felmérésre hívta
fel figyelmünket, amely
szerint a lakosság 42
százaléka nem tudta,
hogy a Föld kering a
Nap körül. „Ezért kell a
nyitottságunkat megõrizni a múlt felé, mert
ha ez nincs meg, szétesünk!” Jankovics úgy
véli, hogy sajnos ebben
is át lehet esni a ló túloldalára, ahogy teszik ezt
a „parthus magyarok”,
akik azt hiszik, hogy el
akarják orozni elõlük a
múltat. Egy adott nyelv
õsi eredetére a szavak
stilizációja alapján lehet
következtetni, ez alapján a szerzõ nyelvész
barátja szerint két õsi
nyelv létezik Európában: a baszk és a magyar. A jó hangulatú beszélgetést követõen Jankovics Marcell dedikálta az eddig megjelent
könyveit.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
tel/fax.: 259-0511
Mobil.: 06-20-934-1257
e-mail: hirhozo@invitel.hu, hirhozo@t-online.hu
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Jótékonysági est
a Vigyázóban

Szécsi Pál Kerten
Zenés darabot írtak a tragikus sorsú énekes életérõl
 KILI TAMÁS
z idõsek világnapja alkalmából ajándékmûsorral köszöntötték a szépkorúakat a
Rákoskerti Mûvelõdési
Házban október 11-én.
A Szécsi Pál címû zenés
produkcióban a tragikus sorsú énekes életébe nyerhettünk bepillantást. Szécsi Pált Gergely Róbert, Aradszky
Lászlót, a jóbarátot Nádas György, Pali nõvérét,
Katát, Maronka Csilla, a
divatintézet vezetõjét
Borbáth Ottília, Szécsi
Pál szerelmeit pedig
Radó Denise alakította. A
darabot Pozsgai Zsolt írta és rendezte, a hangszerelés a neotonos Végvári Ádám munkáját dicséri.
Az elõadás elõtt Hatvani Zoltán rákoskerti
képviselõ mondott ünnepi köszöntõt. Hangsúlyozta, hogy az idõsek világnapján szeretettel gondolunk mind-

A

Jelenet a Dzsungel könyvébõl

 SZURKOS RÉKA
z õssejtbeültetésre
váró Orcskay Zsolt
gyógykezelésének támogatására a Pál Apostol Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium jótékonysági estet rendezett a Vigyázó Sándor
Mûvelõdési Házban október 17-én. A teltházas
rendezvényt Horváthné
Vincze Judit, az iskola
igazgatója nyitotta meg.
Köszönetet mondott
Nagyné Czigány Kinga
alsó tagozatos igazgatóhelyettesnek, valamint
Kõszegi Györgyné és Murányi Ildikó tanárnõknek
a szervezésben, elõkészítésben végzett áldozatos munkájukért. Kiemelte, hogy az iskola
kápolnájában
Kozma
Marika hitoktató vezetésével a gyerekek minden nap imádkoztak
Zsolti gyógyulásáért.
Elsõként Kiss László és
Várnai
Krisztina
a
Kárpátia zenekar egyik
dalát énekelte, majd
Tõkés-Bodor Andrea zongoramûvész produkcióját Blazsek Olivér humoros elõadása követte.
Szilvási István után Tóth
Hajnalka tánccsoportja
következett. Nagy sikert aratott a Vox Nova
énekegyüttes,
majd
Gordos Anna és néptánccsoportja lépett a színpadra. Béres Ditta a
Dzsungel könyvébõl
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vett musicalrészletre tanította be a kis tornászokat. Tell Ágnes gitáros énekei után társastánc-bemutató következett, majd Regõs Imre vezetésével az iskola
énekkara és Labadics
Gergely trombitája szólalt meg. Lovászi Orsi
versenytáncos produkcióját nagy tapssal jutalmazta a nagyérdemû.
Verseket szavaltak Blazsek Martin, Pusztai Balázs, Arlett Anett és Szekeres Péter. Kili Tamás, a
Hírhozó munkatársa
tolmácsolásában Wass
Albert: Amit az apa
gyermekének mond címû mûvét hallgatta
meg a közönség. A
program Karda Beáta
énekstúdiójának produkciójával, és Riz Levente polgármester zenekarának fellépésével
zárult.
Záróeseményként a
jótékonysági rendezvény bevételét, 420 ezer
forintot ünnepélyesen
átnyújtották a családnak, majd Riz Levente
felajánlása következett:
polgármesteri keretébõl
200 ezer forintot adott
át a kisfiú gyógykezelésére. Orcskay Zsolt
édesapja
köszönetet
mondott mindenkinek,
aki segített, kiemelve,
hogy a jótetteket az különbözteti meg a többitõl, hogy önként teszszük, másokért.

Radó Denise és Gergely Róbert

azokra, akik egy hosszú
élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött.
Pozsgai Zsolt zenés darabja akkor lép be a mûvész életébe, amikor
táncdal-énekesi pályája
elõtt Szécsi Pál a divatstúdióhoz jelentkezik
manökennek. A darab
során kiderül, hogy
édesapját agyonlõtték a
háború végén Budapesten, anyja pedig egyik
nõvérével
disszidált
Amerikába. Szécsi Pál
élete a kísérletek soro-

zata, hogy az elveszett
anya után megtalálja
magának a társat, aki az
anya és a szeretõ szerepét egyaránt betölti. A
hányatott gyermekkor
után jött hirtelen sikerrel sem tudott megbirkózni. A keserû csalódások miatt többször
próbált véget vetni az
életének,
valójában
azonban soha sem akart
igazán meghalni. A produkcióban itt-ott az író
másképpen fûzi a szálakat, mint ahogy az a valóságban megtörtént. A
darab idillisztikus zárójelenetében például a
Domján Edit és Szécsi a
mennyekben találkozik,
ám az elõzményekrõl
kevés szó esett. Domján
Edit Szécsi Pál miatt lett
öngyilkos, aki elhagyta
õt egy másik nõ miatt.
A mûsorban tizenhét
Szécsi-sláger hangzott
el Gergely Róbert elõadásában, aki remekül
formázta meg az 1974ben elhunyt énekest.

Vendégek a Várból

 BABUSA NIKI
ákoshegyre látogattak október 16án a Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia Rózsafüzér társulat tagjai. A 16 fõs cso-
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port Erdõdi Ferenc káplán vezetésével ellátogatott II. János Pál pápa
szobrához. Az atya felolvasott a pápáról, és
meghallgattak egy rádiófelvételt. Ezután Babusa János szobrászmû-

vész tartott elõadást,
amelyben összefoglalta,
hogy milyen indíttatásból készült a szobor, és
válaszolt a kérdésekre
is, majd a vendégek
megtekintették a templomot, és imádkoztak.

