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ÖnkormánYZat

A Wass Albert-emléknap 
méltó folytatása volt a Rá-
koskertért-díj ünnepélyes 
átadása a Rákoskerti Műve-
lődési Házban, ahol Hegyi 
Norbert köszöntötte a kerü-
let jelen lévő díszpolgárait, 
az önkormányzati tisztség-
viselőket, képviselőket és a 
meghívott vendégeket.

Az elmúlt évek díjazott-
jai között volt már jogász, 
festőművész, pedagógus, ke-
ramikusművész, háziorvos, 
grafikusművész, óvodaveze-
tő, védőnő, környezetvédő, 
iskolaigazgató, színjátszó, 
énekes – ebben az évben 
Tamási Géza nyugalmazott 
állatorvos vehette át a díjat.

Fohsz Tivadar rákoskerti 
képviselő, alpolgármester 
köszöntötte és méltatta Ta-
mási Gézát, aki ötletgazdája 
és fő mecénása volt Wass 
Albert erdélyi író első buda-
pesti köztéri szobrának, amit 
Rákoskerten az Erzsébet 
körút és Pesti út sarkán, az 

alkalomra kialakított emlék-
helyen, az író születésének 
századik, illetve halálának 
tizedik évfordulóján állítot-
tak fel 2008-ban. A nyug-
díjas orvos indítványozta 
2007-ben a helyi polgári kör 
elnökének, állítsanak Wass 

Albert-szobrot Rákoskerten, 
egyben felajánlott 500 ezer 
forintot, így készülhetett 
el Bedey Gábor rákoskerti 
szobrászművész alkotása.

Tamási Géza, miután át-
vette Riz Levente polgár-
mestertől a Rákoskertért-

díjat elmondta, először egy 
romantikus ötletnek tűnt, 
hogy emléket állít Wass 
Albertnek, de kezdeménye-
zését felkarolta a polgári kör, 
az önkormányzat, és immár 
negyedik éve emlékezhet-
nek meg Budapest első Wass 
Albert köztéri szobránál, 
amely minden évben újabb 
erőt ad az ünnepségen részt 
vevő embereknek. 

A díjazott tiszteletére ren-
dezett gálaműsorban közre-
működött Bács Ferenc Jászai 
Mari-díjas kiváló és érdemes 
színművész, Lovász Irén Ma-
gyar Művészetért Díjas nép-
dalénekes, valamint a Ma-
gyar Állami Népiegyüttes 
Kamaraegyüttese. 

Az állófogadáson Hatvani 
Zoltán rákoskerti képviselő 
mondott pohárköszöntőt.

 Szakács Zsuzsa 

Február 5-én ünnepelte 95. születésnapját Szőke Endréné, 
akit Fohsz Tivadar alpolgármester, Hatvani Zoltán képvise-
lő és Rúzsa Ágnes jegyző asszony köszöntött e jeles napon.
Szőke Endréné ötven éve él Rákoskerten, egy fia és két 
unokája van.

Átadták a Rákoskertért-díjat
Tamási Géza nyugalmazott állatorvos vehette át az elismerést

95 éves nénit köszöntöttek
„Élen a tanulásban, élen a sportban” díj adományozására

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 1998-ban „Élen a tanulásban, élen a sportban” elnevezéssel díjat alapított a 
tanulmányi munkában és sportolásban elért kimagasló eredmények elismerésére. A 
díj azon kerületben tanuló diáknak adományozható, aki a tanulmányi munkában 
és a sportban kiváló eredményt ért el, meghirdetett egyéni, illetve csapatversenyen 
kimagaslóan szerepelt. Az elismeréssel oklevél és 20.000 Ft értékű jutalom jár. A 
díjból évente legfeljebb 5 db adományozható.

A díj adományozására javaslatot tehetnek: az oktatási, nevelési intézmények 
vezetői, testnevelő tanárai, a sportegyesületek, az iskolai sportkörök vezetői, a 
Képviselő-testület tagjai, a diákönkormányzatok és az iskolaszékek. A javaslatot 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának „Élen a 
tanulásban, élen a sportban” díj adományozásának feltételrendszeréről szóló, 
többször módosított 37/1998. (VI. 19.) számú rendeletének mellékletét képező 
formanyomtatványon lehet megtenni.

A formanyomtatvány elérhető az iskolákon keresztül, a Polgármesteri Hivatal 
Oktatási, Művelődési és Sport Irodája Művelődési és Sport Csoportjánál, illetve 
letölthető a www.rakosmente.hu honlapon a Hirdetőtábla, Hatályos rendeletek me-
nüpontok megnyitásával. A javaslatokat a Rákosmente Erőforrás Bizottsághoz kell 
benyújtani minden év március 10-ig. Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat 
a Rákosmente Erőforrás Bizottság előterjesztésére a Képviselő-testület adományozza.
Rákosmente, 2012. február 1.

FelHÍvás

Dr. tamási géza nyugalmazott állatorvos az Állatorvostudományi Egyetemen elvégzése után bak-
teriológusként dolgozott tovább az intézményben. 1978-ban kandidátusi fokozatot szerzett. Több 
nemzetközi konferencián vett részt, szakterületéhez kapcsolódóan angol és orosz nyelven tartott 
előadásokat. Számos publikációja jelent meg, több tudományos kiadvány szerzője, társszerzője. 
A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja, több szabadalom birtokosa az állattartó 
telepek és létesítmények fertőtlenítésével kapcsolatban. Szerény, zárkózott, pozitív beállítottságú, 
alapos, találékony ember, aki szeret adni. Miután Rákoskertre költözött, rövidesen bekapcsolódott 
a helyi közéletbe, aktívan részt vállalt a Rákoskerti Polgári Kör munkájában. Budapest első köztéri 
Wass Albert-szobrának ötletgazdája, fő mecénása volt.
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A rákosligeti Gregor József 
Általános Iskola és az 1994 
óta hulladékhasznosítás-
sal foglalkozó FE-GROUP 
INVEST képviselői február 
2-án együttműködési megál-
lapodást kötöttek a szelektív 
gyűjtésből származó hulla-
dékokra vonatkozóan. Az 
eseményen jelen volt Ró-
zsahegyi Péter önkormány-
zati képviselő, Bella Tibor, 
az iskola igazgatója, Dávid 
Krisztina, a diákönkormány-
zat segítő tanára, Bodrogi 
Tamás (8.a), Dávid Kinga 
(7.z), a Diák Önkormányzat 
vezetői, ifj. Balatoni Henrik, 
a zrt. általános igazgatója és 
Kovács Ivett kereskedelmi 
koordinátor.

Az iskola és a kőbányai 
székhelyű FE-GROUP 
INVEST kölcsönösen érde-
keltek a szelektív hulladé-
kok minél szélesebb körben 
történő gyűjtésében, hasz-

nosításában, ezért az iskolá-
ban szeptembertől kísérleti 
jelleggel környezetbarát 
gyűjtési formát vezettek be, 
ami elsősorban a diákok 
környezettudatos nevelését 
célozta meg, de hosszú távon 
szeretnék azt is elérni, hogy 
a tanulók által érintett csa-
ládok otthonában is egyre 
nagyobb hangsúlyt kapjon a 

különböző anyagok váloga-
tott módon történő gyűjtése.

A folyosókon jelenleg tíz 
darab 120 literes, fóliabe-
tétes kuka lett elhelyezve, 
ahol vegyesen gyűjthetik az 
iskola diákjai az újrafelhasz-
nálható szemetet. Az isko-
laudvaron 240 literes sárga 
edényeket állított fel a FE-
GROUP INVEST, ezekbe 

az otthonról hozott papírt és 
műanyag palackokat is bele 
lehet tenni. Az ősszel bein-
dult új program kiváltja az 
eddig évente kétszer rende-
zett papírgyűjtési kampányt, 
és nem utolsó sorban folya-
matos bevételhez juttatja a 
diákönkormányzatot, hisz a 
megállapodás értelmében a 
FE-GROUP INVEST nem 
csak ingyen biztosítja a gyűj-
tőedényeket és elszállításu-
kat, de fizetnek is a szemé-
tért.

Rózsahegyi Péter a szerző-
dés aláírásakor hangsúlyoz-
ta, örül, hogy jelen lehet 
egy olyan program beindí-
tásánál, amely nem csak egy 
egyszeri akció, hanem hosszú 
távú, nevelő célzatú és egy-
ben környezetbarát program, 
amelyben gyermekek és fel-
nőttek egyaránt aktívan 
közreműködnek.

Szakács Zsuzsa 

Szelektív hulladékgyűjtés a Gregorban
Nem egyszeri akcióról van szó, hanem hosszú távú, környezetbarát programról

oktatás

Zámbó Adrián, a Jókai Mór Református Általános Iskola 3.á 
osztályos tanulójának a rajza is bekerült a legjobb 30 alkotás 
közé – a benyújtott 880 közül – a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány által 2011. december 2-án meghirdetett Adni 
Jó! Árpád-házi Szent Erzsébet gyermekrajz pályázaton.

Adrián január 20-án a Parlamentben tartott ünnepélyes 
díjátadón Jankovics Marcelltől vehette át az oklevelet.

Gratulálunk!

Február 7-én az óvoda min-
den csoportjában farsangi 
mulatságot rendeztek. Már 
kora reggel jelmezben ér-
keztek a gyerekek és egész 
délelőtt táncoltak, zenél-

tek. A kicsik nagy örömére 
reggeli után megérkeztek 
a Kincses Színház bohócai 
és bűvészei is. A mulatság 
után jóízűen ették a friss 
farsangi fánkot.

kerületi rajzsiker

farsangi mulatság 
a százszorszép Óvodában
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Rákosmente Önkormány-
zata negyedik alkalommal 
tisztelgett a száznégy év-
vel ezelőtt született Wass 
Albert nagysága előtt 
Rákoskerten, Bekey Gábor 
szobrászművész alkotásá-
nál, az erdélyi magyar író, 
költő első budapesti köztéri 
szobránál, a róla elnevezett 
téren. Az emléknapon Jó-
kai Anna Kossuth-díjas író 
mondott ünnepi beszédet: 
„Különösen kedves a szí-
vemnek, hogy itt lehetek, 
itt ünnepelhetek önökkel. 
Wass Albertről, egy igazi 
magyar tudatú emberről 
emlékezünk, aki Isten meg-
áldotta tehetség volt. So-
kan fanyalognak nevének 
hallatán, mert manapság 
a művészvilágban ízlésfi-
cam, erkölcsi deformáció 
megy végbe. Wass Albert 
távol szeretett hazájától, 
Erdélytől, teljes visszhang-
talanságban több mint 
félszáz művet írt. Bizonyos 
körökben az is bűnnek 
számít, hogy Wass Alber-
tet olvassák, szeretik. Azt 
gondolják, egy írás minél 
kacifántosabb, minél kö-

dösebb gondolatokat fogal-
maz meg, annál nagyobb 
az irodalmi értéke. Wass 
Albert tiszta magyar nyel-
ven, pontosan fogalmazva, 
de sohasem bohóckodva, 
olyan fává növekedett, 
amit nem lehet kiirtani. Ez 
az élet fája, ami mindnyá-
junk számára példamuta-
tó. Valami tönkrement az 
emberi lelkekben az anyagi 
válság miatt, ami egy erköl-
csi válság következménye. 
Ha elhisszük, hogy eladó 
az egész világ, ha elhisszük, 
hogy a pénz uralja a világot, 
akkor nem tudunk egy jobb 
Magyarországot felépíteni. 

Mi megpróbálunk békes-
ségben élni, és egy olyan 
életet hátrahagyni, aminek 
értelme van, és ez egy tisz-
tességes megélhetésen ala-
puló lelki, szellemi Magyar-
ország legyen. A világban 
van egy sorrend: Isten gyer-
mekei vagyunk, és Isten 
gyermekeiként bennünket 
magyarokat gyökereztettek 
ebbe a földbe. A gyökere-
ket föltépni nem szabad, az 
ágakat kell nagyobbra nö-
veszteni. Próbáljunk meg 
segíteni azokon, kiket kieb-
rudaltak ebből az országból, 
Wass Albert mindig ezt 
hirdette.” 

Riz Levente polgármester 
köszöntőjében hangsúlyoz-
ta, azzal, hogy Wass Alber-
tet ünnepeljük, kiállunk 
magyarságunk szellemisé-
géért, amit mi sem bizonyít 
jobban, mint, hogy kerü-
letünkben áll Wass Albert 
első budapesti köztéri szob-
ra, és, hogy az ünnepség 
helyszínéül szolgáló közte-
rület is mostantól az erdélyi 
író nevét viseli. 

Wass Albert szobránál 
virágot helyezett el Riz 
Levente polgármester, or-
szággyűlési képviselő, Fohsz 
Tivadar alpolgármester, 
Dunai Mónika, Szabó Ti-
borné, Hatvani Zoltán, dr. 
Fenke Ferenc és Nótin Ta-
más önkormányzati képvi-
selők.

A szabadtéri megemléke-
zés után a Rákoskerti Műve-
lődési Ház színháztermében 
folytatódott a Wass Albert 
alakját, műveit megidé-
ző ünnepi műsor,  ellépett 
Bács Ferenc színművész, 
Lovász Irén népdalénekes 
és a Magyar Állam Népi 
Együttes Kamarazenekara.

Szakács Zsuzsa 

Wass Albert-emléknap Rákoskerten
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