ÖNKORMÁNYZAT

Elsöprő Fidesz-győzelem Rákosmentén
Riz Levente az első polgármester, akit újraválasztottak a XVII. kerületben
A polgármester mellett a
20 tagú testületben így 14 fős
lesz a Fidesz-frakció, a szocialisták három, az IRE kettő a
Jobbik pedig egy fővel képviselteti magát. Riz Levente az
ünnepség utáni felszólalásában kiemelte: „A győzelemnek tanulságai is vannak.
Olyan helyzetben vagyunk,
mintha felértünk volna egy
csúcsra. Ennél magasabbra
nagyon nehéz menni. A tizennégy körzetből mind a
tizennégyet megnyertük, s
megnyertük a polgármesteri
tisztséget is. Ha az ember felér a csúcsra, nem árt bölcsnek lennie. A csúcsról körül
kell nézni és minél többet
látni. Minél többet meg kell
érteni a bennünket körülvevő világból. Az emberek bíznak bennünk. Ezt a bizalmat
szolgálni kell, ez a következő feladatunk. A hegymászó a csúcson látja a következő feladatot, a másik hegycsúcsot, aztán a harmadikat,
a negyediket. Azokat is meg

Elsöprő győzelmet aratott a Fidesz–KDNP pártszövetség az október 3-án tartott helyhatósági választáson.
Riz Levente polgármesterjelöltként a második legnagyobb szavazataránnyal (69,5%) győzött Budapesten, messze maga mögé utasítva riválisait. A 14 egyéni választókörzet mindegyikében a fideszes jelöltek
diadalmaskodtak meggyőző fölénnyel.
kell mászni. Ilyen következő hegycsúcs a kerület minden utcájának leaszfaltozása. A csatornázás befejezése.
Egy sportcsarnok megépítése. A legtávolabbi, de belátható, elérhető csúcs, 2020Polgármesterjelöltek
jelölt

ra kihozni a metrót Keresztúrig. Addig, amíg e feladatok előttünk vannak, nem
nyugszunk, nem pihenünk,
nem állunk meg, nem alkuszunk. Köszönök mindenkinek minden segítséget és tá-
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mogatást!” – zárta értékelését a régi-új polgármester.
A várakozásoknak megfelelően országos szinten
is tarolt a Fidesz az önkormányzati választáson, így az
MSZP a tavaszi parlamen-
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ti vereség után most ismét
nagyot bukott. A szocialisták a helyhatóságokban betöltött meghatározó szerepüket 2006-ban – nem kis részben az őszödi beszéd és az általa kiváltott tüntetések hatására – elvesztették, és most
a maradék pozícióik többségétől is búcsút kellett venniük. Budapesten mindössze
három kerület (XIII., XIX.
és XX.) élén maradt MSZP-s
polgármester. Az erőviszonyokat hűen tükrözi, hogy
a Fidesz–KDNP-nek a legtöbb helyen kétharmados a
többsége. Budapesten és a
megyei jogú városok döntő
többségében is meghatározó szerephez jutott a Fidesz.
Húsz év után most először a
párté lett a főpolgármesteri
poszt is. Tarlós István 2006ban még Demszky Gábor ellenében függetlenként minimális különbséggel a második helyre szorult. Most
azonban, már hivatalosan is
a Fidesz jelöltjeként, meg-

győző fölénnyel, 53% feletti
szavazataránnyal választották meg Budapest első emberének. A megyei jogú városokban hasonló tendencia
figyelhető meg: a 23 nagyváros csaknem mindegyikében jobboldali győzelem született. Az MSZP csak Szegeden tudta megőrizni hadállásait. A baloldal elveszítette Miskolcot, Nyíregyházát,
Dunaújvárost és Székesfehérvárt is.
Orbán Viktor miniszterelnök így összegzett: „Egy ország számára az a legnagyobb
siker, ha nemzeti összefogás
valósul meg valami mellett.
Abban, hogy mit nem akarunk, könnyebb egyetérteni. Jóval kevesebb azon történelmi fordulópontok száma, amikor abban értünk
egyet, hogy mit akar egy
nemzet. Az önkormányzati választásokon Magyarország elérte a legnagyobb sikert, abban tudott egyetérteni, hogy mit akar. Magyarország most átlépte saját árnyékát: mostantól 2010 adja
meg 1990 értelmét. Most
teljesedett be, ami azóta
nem tudott. Akkor egységesek voltunk abban, hogy mit
nem akarunk. A mai napig
1990 mellől hiányzott egy
évszám. Ez a vita most nyugvópontra jutott.”
Horváth Tibor
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Új óvoda nyílt Rákoscsabán
Négy év alatt 300 új férőhely létesült
Száztíz óvodás korú kisgyermeket fogad október 1-től a
Mézeskalács Óvoda új, Rákoscsaba utcai tagóvodája.
Az ünnepélyes átadásán jelen volt Riz Levente polgármester, Horváth Tamás és
Fohsz Tivadar alpolgármesterek, Dunai Mónika önkormányzati képviselő.
Riz Levente ünnepi megnyitójában
elmondta,
Rákosmente Önkormányzatát kettős cél vezérelte,
amikor 2008 decemberében
megvásárolta a Rákoscsabai
Református Egyházközösségtől a Rákoscsaba utca 1.
szám alatti épületet. Segíteni kívánta az egyházközséget az új Betlehem óvoda
európai uniós pályázata önrészének előteremtésében,
és a megvásárolt épületben
egy modern, energiatakaré-

A testület 16 milliót biztosított a bútorokra és játékokra

kos, hosszú távon gazdaságosan működtethető, a mai
kor elvárásainak mindenben megfelelő új óvodát kívánt létrehozni.

A pályázatokon nyert 20
millió forintos támogatás
és a több mint 10 millió forintos önrész lehetővé tette, hogy a tagóvoda négy

csoportjának helyiségei új
burkolatot kapjanak, lefestették a falakat, korszerű világítóberendezéseket
szereltek fel. Megtörtént a
vizesblokk teljes cseréje, az
épületet hőszigetelték, kicserélték a nyílászárókat és
felújították a fűtési rendszert.
A képviselő-testület további 16 millió forintot biztosított, hogy a négy óvodai
csoport megfelelő bútorokat és játékokat kapjanak.
A Rákoscsaba utcai tagóvoda átadásával az elmúlt
három évben összesen háromszáz fővel bővült az önkormányzati fenntartásban
lévő óvodai férőhelyek száma, így ma minden óvodáskorú gyermek elhelyezése
biztosított Rákosmentén.
Szakács Zsuzsa



Polgárőrök segítik a diákokat
A rákoskerti Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai szeptember 28-án, reggel hét órától háromnegyed nyolcig – kísérleti jelleggel – a Delta Polgárőrség tagjainak segítségével kelhettek át Pesti út és a Nyomdász utca kereszteződésénél lévő gyalogátkelőhelyen. Geodita Imre iskolaigazgató elmondta, igen sok szülő jelezte feléjük, gyermekeiket
azért kénytelenek nap mint nap autóval vinni az iskolába, mert nem merik egyedül elengedni őket. Hiába a Pesti úton lévő gyalogátkelő, tapasztalatuk szerint nagyon veszélyes ez az útszakasz, mert igen nagy sebességgel közlekednek itt a járművek.
Fohsz Tivadar és Hatvani Zoltán képviselők, miután
tudomást szereztek a szülők által felvetett problémáról, a
Delta Polgárőrség tagjaihoz fordultak, akik azonnal vállalták, jelenlétükkel segítik a diákok biztonságos közlekedését a Pesti út és Nyomdász utca kereszteződésében.
Rákosmente Önkormányzata 3,5 millió forinttal támogatja a polgárőröket, amelynek tagjai mindig készségesen segítik a lakosság körében felmerült problémák megoldását.
Riz Levente polgármester lapunknak elmondta, a Pesti
út kerületünk egyik legforgalmasabb útvonala, nagy szükség lenne további zebrákra, lámpás gyalogos átkelőhelyre.
A Sáránd utcánál a Maglódi Auchan Áruház vállalta az
átkelőhely megépítését, de a Fővárosi Önkormányzat elő2010. október 7.

írásai oly mértékben megdrágítják a kivitelezést, hogy az
áruház eddig nem teljesítette vállalt kötelezettségét. Most
abban bíznak, hogy Budapest új vezetése megoldást talál a
felmerült problémákra, hogy végre megépülhessen a régen
várt gyalogátkelő a Sáránd utcánál is.
Szakács Zsuzsa



Polgárőrök segítik a biztonságos átkelést a Nyomdász utcánál
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Őszi jeles napok a Bóbita Óvodában
Több éves hagyománya van
a Bóbita Óvodában a szüreti mulatságnak. Minden évben ezen időszakban a pénteki játszóház keretén belül
szüreti táncház és mustkészítés várja az ovisokat. A gyerekek maguk szemezik le a
szőlőszemeket a szőlőfürtökről, az ő segítségükkel préselik, darálják le azokat, majd
a kicsorgó, friss mustot közösen fogyasztják el. Ezt követi a szüreti mulatság; énekes játékokkal, vidám, zenés
táncházzal elevenítik fel a
régi néphagyományokat.
Ezt a vigadalmat követi
az október 4-i állatok világnapjára való több hetes készülődés.
A Bóbita tavasszal, pályázaton nyerte el a Zöld Óvoda címet. Elsődleges feladatnak tekinti az intézmény,

hogy a gyerekekkel megismertessék, megszeretessék
és ezek ismeretében tudatosan védjék a környezetet. A
növényeket, állatokat csak
úgy fogják a gyerekek a későbbiekben is védeni, ha
megismerhetik azokat.
Az állatok világnapjára
készülve a gyerekek könyveket, képeket hozhatnak,

amiket lelkesen nézegetnek és rácsodálkoznak minden új ismeretre. Az udvaron nagyítókkal, mikroszkópokkal, távcsővel keresik,
figyelik a felbukkanó élőlényeket.
Egyik délelőtt a Fehérkereszt Alapítvány is ellátogatott az óvodába néhány állattal: gőtével, gyíkokkal,

Mosu, a mosómedve nagy sikert aratott

kígyóval, tarantulával, héjával, és Mosuval a mosómedvével. Hatalmas élmény
volt ez a gyerekeknek, hiszen közvetlen közelről, esetenként kézből, simogatva
ismerkedhettek meg velük.
A nagycsoportos gyerekek
Mackó kuckóépítésbe fogtak, majd meghívták a kisebb csoportos társaikat az
általuk rendezett mackókiállításukra is. Október 4-én
a világnap alkalmából ellátogatnak a nagyobbak a veresegyházi
Medvefarmra,
ahol medvéket, farkasokat
figyelhetnek meg élőhelyükön.
A zöld ünnep zárásaként
kiállítást rendez az óvoda,
amelyet az aulájan tekinthetnek meg majd a szülők,
látogatók.
Munkatársunktól 


Állatok napja
a Százszorszép Óvodában
Az állatok világnapja alkalmából szeptember 25-én Családi Játszóházat rendeztek a rákoskerti Százszorszép Óvodában. Az óvoda vezetője megnyitó beszédében kiemelte,
hogy fontosnak tartják a környezet tevékeny megismerésére nevelést, és a gyermekekkel közösen tevőlegesen is részt
vesznek környező világunk alakításában, megóvásában.
A rendezvényen
részt vett Fohsz Tivadar alpolgármester
, aki anyagi támogatásával többször segítette az óvodát külső és belső környezete fejlesztésében és
programjai megvalósításában.
A játszóház ideje alatt érdekes programokkal várták az érdeklődőket. Az aulában volt kisállat-kiállítás, ahol a gyerekek testközelből ismerkedhettek meg a kígyókkal, pókokkal, tengeri malacokkal, hörcsögökkel, nyulakkal, papagájokkal. A csoportszobákban különleges foglalkozásokon lehetett részt venni. Volt interaktív állatbemutató, természetismereti totó, kézműves tevékenységek, meseszínház,
Munkatársunktól 
zsákbamacska és arcfestés.
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5000 Ft feletti vásárlás esetén
10 % kedvezményt adunk!
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A MAT vonzásai
A Rákoscsabai Közösségi
Ház galériájában szeptember
3-án nyílt meg a Művészek
Alkotó Társasága őszi kiállítása, Vonzások címmel,
ami Goethe Vonzások és
választások című könyvét
idézi – nyilatkozta Ilosvai
Krisztián, a kiállítás rendezője. A tárlatot Harcsa Béla
filmrendező, a MAT alapító
tagja nyitotta meg.
Hajdúfi Zsuzsanna Madonnája remekmű. Ahogy
megjelenik a majd százéves
cserépkályhából
bontott
téglán, melegséget sugározva, egy jelenésként, ami emberien tragikus, istenien szelíd. E. Szabó Margit arany térkollázsa, Babos László acél-bronz
szobra, Ilosvai Krisztián
Ha emberé az élet című
pasztele,
Domonkos
László Élve eltemetet-

tek emlékére című, a négyes
metró Köztársaság téri állomására tervezett mementója
mind nagyon értékes anyag.
Mecseki Hargita három múzsájának egyértelmű üzenete, hogy az ihlet nőnemű.
Tamáska János Mária és Erzsébet találkozása egy különös bronzképben ölt testet.
Csigár Cecília selyemruhája
a várakozás pillanatait idézi,
Kőszegi Annamária gyönyörű falikárpitja uralja a kiállítótermet. Csáth Annamária műve óriás királyasszony
szoknyát idéz, ahogy átsuhan e földi tájon, Kukucska

és Lipták illusztrációi meghökkentően
különösek.
Károlyi tanár úr ciprusai és
zöld tengere letisztult, pontos és mély művészetről tanúskodnak, Ballonyi Margit képein az élet élni akar.
Bernóth Zoltán Nyári emlékek sorozata különleges és
harmonikus formákra épül,
Tömple Emőke akvarelljei
megejtően szépek, Vitárius
Nikoletta fekete-fehér tollrajza egy új formáció a gazdag választékban. Csorba Katalin óvárosa minden
óváros ősképe, Zsámbokréti
Dóra Gyökereke behatolás a káosz furcsa formái
közé, Salamon György is,
a maga fanyar szkepszisével remek képet hozott.
Ács József Beethoven
című plasztikája egy isteni fülkagylót idéz, ami
persze lehetne gramofon

is. Martonosi György fotója Rembrand sötét színeiből
épít fel egy különös képi világot. Vicián Pál montázsán
a korinthoszi oszlopok tartják az időt és a mai építészetet, B. Molnár Annamáriának A nagymama konyhája című olajképe tiszta, vidám, Laborcz Mónika érzékeny, kicsit naiv és egyszerű
tekintetű Dórája búcsúztatja
a látogatót.
Szakács Zsuzsa



Papp Bálint György szoborbútorai
Papp Bálint György iparművész szoborbútor-kiállítása szeptember 11-én nyílt meg a Rákoskerti Művelődési Házban, a
tárlatot Medgyessy Éva művészeti újságíró nyitotta meg, fellépett Kiss László, a Pál Apostol Általános Iskola és Gimnázium 11. osztályos tanulója. A kiállított falitékák, nagy
köves szekrénykék, valamint Wass Albert születésének 100.
évfordulójára készült „In Memoriam” szoborszekrény – ajtaja a Görgényi havasokból származó tiszafatörzsből készült
– megtekintése után, Papp Bálint Györgyöt kérdeztem életéről, és a nem mindennapi szoborbútorok történetéről. A
művész csángó szülők gyermekeként látta meg a napvilágot,
iskolás évei után Marosvásárhelyen faipari mérnökként, bútortervezőként dolgozott a hatvanas években. Brassóban a román síparadicsom legnagyobb szállodáinak
belső tervezése is az ő keze munkáját
dicséri, de mégis a sepsiszentgyörgyi és a brassói templombelsőkre a
legbüszkébb, amit szintén ő álmodott papírra. Az akkori román hatalom ezt nem igen nézte jó szemmel,
így 1989 tavaszán, családjával áttelepült Magyarországra.
A fához fűződő különös vonzalma
a tervezőasztal megszűnésével ter22

mészetesen nem múlt el, egyedi kisbútorokat, faragott tékákat kezdett el készíteni, ahol – elmondása szerint – az anyag
diktálta a végső formát. A Rákoskerten kiállított tizennégy
szoborbútor mindegyike más, de kivétel nélkül mind magán
hordozza a paraszttékák keleti ihletésű vonásait. Papp Bálint
György dió-, körte-, tisza-, kőris- és juharfából készült remekművei szög és vasalat híján készülnek, ősi csapolási technikával. A különleges szekrénykéket ében, yatoba és mahagóni
fával díszíti, illetve az erdélyi havasok patakmedreiben gyűjtögetett kavicsokkal, kőlapokkal, tiszafadarabokkal.
Ez a tárlat nem csak a tárgyak szépségétől vált különlegessé a látogató számára, hanem attól a nem mindennapi helyzettől, hogy itt kötelező volt megérinteni, kinyitogatni a sok-sok fiókot, kazettát, gótikus templomablakot idéző rekeszeket, mert csak így
lehetett megfejteni a titkot, amit
Papp Bálint György elrejtett gyönyörűen megformázott, kidolgozott
tékáiba. Aki eljött a kiállításra, akár
meg is vásárolhatta ezeket a különleges bútorokat, egy kivétellel. A
Wass Albert emlékére készült szoborszekrénytől még nem tud megSzakács Zsuzsa 
válni.
HÍRHOZÓ

