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útépítések, beterveztük egy
újabb orvosi rendelő felújítását. Ez összesen több mint
kétmilliárd forintot jelent,
mert nem mondhatunk le
a fejlesztésekről, amihez
megnyert EU-s pályázati
pénzeket használunk fel.” –
foglalta össze a városvezető.
Ruthner György sokallta a működési célú hitel
nagyságát (281 millió Ft),
amely hosszú távon meglátása szerint fenntarthatatlan. A képviselő szerint a
nadrágszíj meghúzását csak
a meglévő munkaerő nagyobb terhelésével lesz képes kompenzálni a kerület.
Ruthner szólt a telekadó és
a lakbérbevétel megemeléséről, amely a vállalkozásokat és az itt élőket sújtja
majd. A polgármesteri hivatali létszámkeret további 15 fős csökkentését is
kifogásolta, amely tovább
ronthatja a szolgáltatások
színvonalát. „Az egyéni
választókerületi keret eltörlése is indokolt lenne
ilyen gazdasági helyzetben.”
– tette hozzá a politikus.
„Működési hitel felvételére
nem lesz szükségünk. 2011ben 500 milliós működési
hiány mellett sem kellett
ilyen típusú hitelt felvennünk, mert takarékosan
gazdálkodtunk, idén ugyanez a cél. November végén
a parlament úgy döntött,
hogy a telekadót kiterjeszti
a külterületekre is, ez jelent
többletbevételt számunkra.” – hangzott a polgármesteri válasz. Lukoczki Károly
az elvonásokat kifogásolta:
a vízelvezetési feladatokra,
a zöldfelület-fenntartásra
és a parlagfű-mentesítésre
szánt források csökkentését
vélelmezte. „Az ELMŰrészvényeken pedig sikerült
ötmillió forintot buknunk.
Ideje lenne ezeket is értékesíteni.” – tette hozzá
Lukoczki, aki módosító
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indítványaiban
szerette
volna a civil szervezeteket és a sportegyesületeket
jobb helyzetbe hozni. „A
csaapadékvíz-elvezetésre
rengeteg pénzt költöttünk
az elmúlt években, s ez a
program idén is folytatódik, hiszen több mint 300
millió forintot fordítunk rá.
A zöldfelületi keretet nem
csökkentették, hanem növelték: a tavalyi előirányzat
tartalmazott egy jelentős

kihívás elé állított minket,
amely egy teljesen új szerkezetű költségvetést írt elő,
rengeteg új tartalommal. A
Gazdasági Iroda óriási munkát végzett.” – tette hozzá a
polgármester. Fenke Ferenc
(KDNP) frakcióvezető arra
kérte az ellenzéki képviselőket, hogy az országra ránehezedő globális gazdasági
nyomás idején maradjanak
a realitások talaján. Kovács
István (IRE) frakcióvezető

Nótin Tamás

összegű előző évi áthúzódó
kiadást. Nominálisan idén
többet költhetünk a közterületeink és zöldfelületeink fenntartására. ELMŰrészvény ügyben pedig
résen leszünk.” – válaszolta
Riz Levente. Nótin Tamás
(Jobbik) úgy vélte, hogy
szükséges a választókerületi
céltartalék abban az esetben, ha annak felhasználása
a polgárok javát szolgálja. A
képviselő szerint felesleges
bizonyos médiumokat pénzelni ebből a keretből, hiszen erre ott van a Hírhozó.
„Ez a keret ne az arculatépítést szolgálja.” – szögezte le
Nótin. Ruthner a közvetett
támogatások felől érdeklődött, illetve kifogásolta azt,
hogy a terjedelmes kiegészítéseket csak a testületi
ülés előtti napon kaphatták
meg. „Az új államháztartási törvény módosítása nagy

a költségvetés tárgyalása
előtt elvárta volna, hogy
a polgármester előzetesen
egyeztessen a frakciókkal,
ám ez nem történt meg.
Hatvani Zoltán (Fidesz)
rákoskerti képviselő arcátlannak és ostobának
tartotta az MSZP-nek a
választókerületi céltartalék megszüntetésére tett
javaslatát. „Hitelesebb lett
volna ezzel akkor előjönni,
amikor önöknek is volt még
egyéni képviselőjük.” – tette hozzá. Kovács szerint célszerű lenne, ha egy központi keretet hoznának létre a
körzeti helyett, amelynek
felhasználására bármelyik
képviselő tehetne javaslatot. Rózsahegyi Péter (Fidesz) mindehhez hozzáfűzte,
bár csak 1%-a a költségvetésnek a képviselői keretek összege, erkölcsi értéke
annál sokkal nagyobb: „Ez

a keret annak az eszköze,
amivel személyessé tehetjük a munkánkat az adott
körzetben.” Hrutka szerint
nem csak a világgazdasági
helyzetről, hanem a magyar
kormány gazdaságpolitikájáról is illett volna szót ejteni. Az ellenzék (Lukoczki,
Ruthner, Nótin) módosító
indítványait a testület nem
fogadta el. A határozati javaslatokat (15 igen, 6 nem)
és a rendeletalkotási javaslatokat elfogadták (15 igen,
6 nem).
Rendeletek
Módosították az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék nyitvatartási rendjéről szóló 48/1996.
(X. 18.) rendeletet (19 igen,
2 tartózkodás). Módosult
a személyes gondoskodás
keretében szociális alapellátást, illetve gyermekjóléti alapellátást biztosító
intézmények térítési díjainak megállapításáról szóló
48/2010. (XII. 20.) rendelet (15 igen, 2 nem, 4 tartózkodás), amely bevezette
a kerületi bölcsődékben a
gondozási díjat. Ruthner
szerint az új szabályozás jelentős mértékű adminisztrációval fog járni. Dunai
Mónika (Fidesz) frakcióvezető és női képviselőtársai
módosító indítványt nyújtottak be a rendelet 3. paragrafusához, amely arról
szól, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250%-a helyett
350%-nyi egy főre eső jövedelem mellett is igénybe
lehessen venni a gondozási
díj 30%-os kedvezményét.
Az előterjesztő Fohsz Tivadar alpolgármester befogadta a módosító javaslatot.
Szélesebb nyilvánosság
Nótin Tamás előterjesztést
nyújtott be a képviselő-testületi ülések nyilvánosságáHÍRHOZÓ
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nak kiszélesítése céljából,
így mindenkinek lehetősége lenne az üléseket követni az interneten keresztül.
A képviselő egy konkrét
céggel történő megállapodást is javasolt ez ügyben.
„Meglepődtem azon, hogy
ön egy cég számára megrendelést akar kieszközölni,
főleg az előterjesztésében
olvasható milliós összeg
fényében.” – reagált a polgármester, aki úgy vélte,
hogy az ülés nyilvánossága biztosított volt eddig is.
Ruthner szerint a korábbi
ülések youtube-ra feltöltött
videórészletei nem pótolják
az ülések nyilvános közvetítését. Nótin hozzátette,
hogy Budapesten három
kerületben is működik már
a netes közvetítés, ezért
elvi támogatását kérte az
előterjesztésnek. „Kovács
szerint lényeges, hogy a testületi ülések „vágatlan és
ne szelektív formátumban
táruljanak a nyilvánosság
elé”. Fenke Ferenc szerint
a cégmegjelölés nélkül ez
az előterjesztés elfogadható lenne. Hrutka szerint
teljesen más műfaj egy élő
internetes közvetítés, mint
a helyben készült, töredékes, kamerás felvételek későbbi feltöltése ilyen-olyan
oldalakra. Nótin már a
hangközvetítést is el tudná
fogadni első lépésként. A
képviselő-testület végül az
előterjesztést
módosított
formában, cég megjelölése
nélkül fogadta el, egyben
felhatalmazta a polgármestert, hogy vizsgálja meg az
internetes közvetítés műszaki lehetőségeit (11 igen,
9 tartózkodás).
Döntöttek a 2012. évi
könyvvizsgálói feladatok
ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről (16
igen, 5 tartózkodás). Egyhangúlag döntöttek arról,
hogy módosítani kívánják a
2012. március 9.

„17. KVSZ” 3/2006. (III.2.)
rendeletet a Gyökér utca –
Bakancsos utca - Pesti út Ferihegyi út által határolt
terület vonatkozásában, a
határozat célja a vizsgálati
terület kibővítése.
Elfogadták a Rákosmente
Kft. keretein belül működő Sport Részleg idei évre
vonatkozó üzleti tervét
(15 igen, 6 tartózkodás).
Ruthner kritizálta az önkormányzat erőfölénnyel való

kicsiknek és nagyoknak”
című TÁMOP-3.2.11/10-1/
KMR-2010-0027 azonosítószámú projekt menedzsment feladatainak ellátása
érdekében
felhatalmazza
a Polgármesteri Hivatalt,
hogy két köztisztviselőt
biztosítson a teendők ellátására (egy projekt- és egy
pénzügyi menedzser).
Határoztak a Pesti út
138217/319 helyrajzi szám
alatt lévő ingatlanon meg-

Hatvani Zoltán

visszaélését a kifizetések halasztása terén. Lukoczki üdvözölte, hogy újra működik
a vízforgató az uszodában, és
jónak tartja, hogy az önkormányzat visszavette saját
kezelésébe a komplexumot.
Kovács szerint hiba volt a
sportfeladatokat kiszervezni
az önkormányzati kft.-be.
„Egy ekkora komplexum
működtetése során jelentős
áfa-fizetési kötelezettségei
lennének az önkormányzatnak visszatérítési lehetőség
nélkül. Ezért a leggazdaságosabb formában egy kft.-n
keresztül tudjuk működtetni az uszodát.” – válaszolta
Fohsz Tivadar alpolgármester.
Elfogadták az önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatát (14 igen, 5 nem,
1 tartózkodás). A testület
egyhangúlag döntött arról,
hogy a „Zenéről, zenével,

valósult ALDI áruház építésével érintett közterületi
ingatlanokon
megépült
útműtárgyak térítésmentes
vagyonátvételéről (18 igen,
1 tartózkodás). Ruthner arról érdeklődött, hogy miért
csúszott át februárra ez a
vagyonátvétel tavaly októberről. „A beruházónak
mostanra sikerült megosztania két helyrajzi számra az
adott útműtárgyakat, amelyeket a vagyonban csak így
tudunk szerepeltetni.” – válaszolta Zsigó Anikó, a Vagyonkezelői Iroda vezetője.
Határoztak a Piacfelügyelet
intézményvezetői állásának
betöltéséhez szükséges pályázat kiírásáról (17 igen, 2
tartózkodás).
Beszámolók
Elfogadták a Pro Rákosmente Kft. 2011. november 22-i
fordulónapra készített 2011.

évi, számviteli törvény
szerinti évközi záró beszámolóját (14 igen, 3 nem,
3 tartózkodás). Ugyanilyen arányban döntöttek
a Rákosmente Kft. 2011.
november 22-i fordulónapra
elkészített végleges átalakulási (beolvadási) vagyonmérlegének elfogadásáról.
Elfogadták a Rákosmenti
Erőforrás Bizottság beszámolóját a 2011. év IV. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (20
igen). A Városfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottság beszámolóját a 2011.
év IV. negyedévében átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről 2 tartózkodás
ellenében fogadták el. Elfogadták a szociális célú
gazdálkodási tartalék 2011.
év IV. negyedévi felhasználásáról szóló beszámolót
(17 igen, 3 tartózkodás).
14 igennel 6 tartózkodás
ellenében fogadták el a polgármester átruházott hatáskörben hozott 2011. év IV.
negyedévi döntéseiről szóló
beszámolót. Az általános
célú gazdálkodási tartalékkeret 2011. év IV. negyedévi
felhasználásáról szóló beszámolót ugyanilyen arányban
fogadta el a testület. Elfogadták a választókerületi
céltartalék
polgármesteri
hatáskörben történt 2011.
év IV. negyedévi felhasználásáról szóló beszámolót (13
igen, 6 nem). Nótin Tamás
megköszönte az egyéni képviselőknek, hogy anyagilag
támogatták a Kőrösi iskola
1928-as táblájának eredeti
állapotban történő visszaállítását. Egyhangúlag fogadták el a főépítész 2011. évi
tevékenységének tapasztalatait összefoglaló tájékoztatót.
Napirend után
Rózsahegyi Péter két jó
hírről számolt be felszólalá5
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sában: november óta közterületen a nagy hidegben
senki sem halt meg a kerületben, a képviselő méltatta, hogy minden eddiginél
nagyobb civil összefogás
valósult meg a hajléktalanok segítése érdekében.
Ennek egyik legfontosabb
eleme a heti programmá
erősödött ételosztás. A
szervezetek közül a Perczel
Mór Hagyományőrző Egyesületet, a Delta Polgárőrséget és a Katolikus Karitászt emelte ki a képviselő,
mindenkinek köszönetet
mondva, aki érdemben segített a rászorulókon.

Utolsóként
Ruthner
György adott tájékoztatást a
volt csabai strandon történt
tűzesetről. A terület egy haszonkölcsön szerződés értelmében a Rákosmente Kft.
használatába került zöldhulladék tárolása céljából.
A tűzeset kapcsán egyértelmű volt, hogy nem csupán
zöldhulladékot tároltak a
területen, hanem gumiabroncsokat is, amelyet a
kft. szállított oda. Ruthner
megállapítása szerint a Tűzőrség többször elzárkózott
az elől, hogy kivizsgálja az
esetet, holott a közveszély
okozása erre kötelezte vol-

Ruthner György és Hrutka Zsolt

Hatvani Zoltán a 4.
Wass Albert-nap kapcsán
mondott köszönetet a szép
számmal odalátogatóknak.
Idén első alkalommal rendezték meg az ünnepséget
az átszervezett Rákoskerti
Művelődési Ház dolgozói,
akik ugyanolyan minőségi munkát végeztek, mint
elődeik. Hatvani üdvözölte
azt a korábbi testületi döntést, amelynek értelmében
a Rákoskertért Díjat is ezen
a napon adhatják át. A
képviselő sajnálatát fejezte
ki amiatt, hogy alig látott
ellenzéki képviselőt az ünnepségen.
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na. „Így sosem tudhatjuk
meg, ki gyújtotta meg az
abroncsokat. A tulajdonos
önkormányzat a haszonkölcsönzésre adott területet
hogyan adhatta úgy oda,
hogy tudomása volt arról,
nem csak zöldhulladékot
fognak ott tárolni?” – kérdezte a képviselő. „A Tűzőrség azért nem vizsgálta a
gumigyújtás körülményeit,
mert sem vagyoni, sem személyi kár nem keletkezett.
A terület őrzésére az önkormányzatnak nincsen anyagi
kerete.” – válaszolta Horváth Tamás alpolgármester.
Horváth Tibor



Képviselői fogadóórák
Polgármester, Országgyűlési képviselő
Riz Levente – Fidesz – Előzetes bejelentkezés: 253-3306, 2533398.
Jegyző
Dr. Rúzsa Ágnes jegyző: március 26. Előzetes bejelentkezés:
257-5054.
Alpolgármesterek
Fohsz Tivadar – Fidesz – április 2. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás – Fidesz – április 16.
Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet.
A képviselő-testület tagjai
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 6. evk., a hónap utolsó csütörtökén 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
Dunai Mónika – Fidesz, 11. evk. – minden hónap első
szerdáján 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Fachet Gergő – Itthon Rákosmentén Egyesület, egyeztetés alapján, tel.: 06-30-989-2625, (képviselő-testületi iroda).
Dr. Fenke Ferenc – KDNP, 4. evk., minden hónap első hétfőjén a Polgármesteri Hivatal 303-as szobájában 14-15 között.
Fohsz Tivadar – Fidesz, 8. evk. – a hónap 1. csütörtökén
17-18 óráig a Rezgő utcai óvoda, a hónap 2. péntekén 1718-ig a Rákoskerti Művelődési Házban.
Hatvani Zoltán – Fidesz, 9. evk., a hónap 1. keddjén
8.00-9.00-ig a Rákoskerti Művelődési Házban, a hónap
2. péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Művelődési Házban,
telefonon történő bejelentkezés alapján a bejelentő lakásán
(mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30-944-0203.
Horváth Tamás – Fidesz, 12. evk. – minden hónap első
keddjén 18 órakor a Diadal úti iskolában, minden hónap első
szerdáján 18-19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Hrutka Zsolt – MSZP, minden hónap 1. hétfőjén 1819-ig az MSZP irodában, 1173 Bp., Kaszáló utca 45. alatt.
Koszorúsné Tóth Katalin – Fidesz, 1. evk. – hónap 1.
hétfőjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
Kovács István – Itthon Rákosmentén Egyesület – előzetes
egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
Lukoczki Károly – MSZP, minden hónap 1. hétfőjén 1819-ig az MSZP irodában, Kaszáló utca 45. alatt.
Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – Minden hónap negyedik
hétfőjén 17-18 óráig a Családi és Társadalmi Rendezvények
Házában, Csabai út 20. Lehetséges más időpontokban is
előzetes bejelentkezés alapján. Tel: 06- 20-225-5396.
Nótin Tamás Jobbik – előzetes telefonos egyeztetés alapján Tel: 06-70-392-1203, 1173 Bp., Ferihegyi út 78. fsz.
Dr. Piláth Károly – Fidesz, 13. evk., a hónap első keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános Iskolában.
Petrőczy Dániel – Fidesz, 3. evk. minden hónap első
hétfőjén a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban 18-19 között.
Rózsahegyi Péter – Fidesz, 14. evk., minden hónap első csütörtökén 18–19 óráig a Csekovszky Árpád Művelődési Házban.
Ruthner György – MSZP – a hónap 1. hétfőjén 18-19-ig
az MSZP irodában, 1173 Bp., Kaszáló utca 45. alatt.
Szabó Tiborné KDNP, 5. evk. minden hónap utolsó csütörtökén 17-18 között a Rákoshegyi Közösségi Házban.
Várbíró Anita Fidesz, 2. evk. – minden hónap első hétfőjén az
Újlak utcai Általános Iskolában 18-19 között. Tel: 06-20-251-4801
Virág Mihály – Fidesz, 10. evk. – minden hónap első szerda
8-9 óráig Edző téri Fehér Akác gondozási központ, 18–19
között a Rákoscsabai Közösségi Házban.

HÍRHOZÓ
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A zöldhulladékok
kezelése
A kiskertben keletkezett növényi maradványok elhelyezése gyakran okoz fejtörést
a kertészkedőknek. A feleslegessé váló zöldhulladéktól (fűkaszálék, lomb-, ág-,
gally-, szár-, gyökérmaradvány, levél, szár, nyesedék)
sokan a legegyszerűbb megoldással szabadultak meg:
elégették.
A Fővárosi Közgyűlés a
levegőtisztaság érdekében
2010-ben rendelettel szabályozta a kerti hulladékkal
kapcsolatos teendőket, miszerint 2011. november 30ától mindennemű hulladék
égetése tilos.

90 éves nénit köszöntöttek

Budapest Főváros közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknak, -használóknak elsősorban helyben
kell komposztálni a keletkezett zöldhulladékot. Oda jusson vissza az értékes szerves
anyag, ahol az keletkezett.
A jogszabály másodsorban azt írja elő, hogy a keletkezett zöldhulladékot a
háztartási hulladéktól elkülönítetten a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által
forgalmazott, erre a célra
szolgáló FKF Zrt. feliratú
zsákban kell gyűjteni, amelyet az FKF Zrt. elszállít.
Munkatársunktól



A kommunizmus
áldozataira emlékeztek
A Fidesz Magyar Polgári Szövetség XVII. kerületi szervezete nevében február 27-én Fohsz Tivadar alelnök és Várbíró Anita önkormányzati képviselő koszorút helyezett el a
Kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Pesti úton álló Bulyovszky-ház falán található emléktáblánál.

A 90 éves Sárközi Pálnét köszöntötte Hatvani Zoltán
rákoskerti képviselő. Az ünnepelt idős asszony képviselőfánkkal várta a képviselő érkezését, és örömmel vette át
a szép virágcsokrot, illetve a miniszterelnök által szignált
emléklapot. Az ünnepi pillanatok közepette érkezett a postás, aki az ennyi éveseknek járó állami juttatást, a 90 ezer
forintot kézbesítette. Sárköziné jelezte Hatvani Zoltánnak,
hogy 95. születésnapján szintén képviselőfánkkal fogja várni a képviselőt, ha egészségi állapota ezt lehetővé teszi.

Pályázati felhívás
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete(1173 Budapest, Pesti út 165.)
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Piacfelügyelete (1173 Budapest, Ferihegyi út 85.)
vezetői teendőinek ellátására
Pályázati feltételek:
- felsőfokú végzettség
- büntetlen előélet.
A vezetői gyakorlat, szakirányú tapasztalat a pályázat elbírálásánál előnyt
jelent.
A pályázatot kizárólag postai úton az alábbi címre kérjük eljuttatni, zárt
borítékban:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
1173 Budapest, Pesti út 165.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Piacfelügyelet vezetői pályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő első
rendes képviselő-testületi ülés.
A vezetői megbízás 2012. április 21-től 3 év határozott időre szól.
Bérezés: a Kjt. szerint.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázathoz mellékelni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai (vezetői) programot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 30.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Horváth Tamás alpolgármestertől a 06-1-253-3312 telefonszámon.
Budapest, 2012. február 27.
Riz Levente
polgármester
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Zenei siker projekt Rákosmentén
A „Zenéről, zenével kicsiknek és nagyoknak” című
pályázat keretében február
utolsó napján tartották a
rendezvénysorozat
záróünnepségét a Bartók Béla
Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben. Az eseményen Horváth Tamás alpolgármester tartott rövid
köszöntő beszédet, amelyben kiemelte, a zeneoktatás
fontosságát és arra buzdított
mindenkit, hogy tanuljanak
zenélni. Rákosmente Önkormányzata lehetőségeihez
mérten támogatja a zenei
képzést a kerületben.
2011 februárjában közel 8
millió forintot nyert zenei
szakkörök megvalósítására
a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán
kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása”
TÁMOP-3.2.11-es kódszámú pályázaton Rákosmente

Önkormányzata. A projekt
keretében a Bartók Béla
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény három kerületi
és egy településen kívüli iskolában, valamint egy kerületi óvodában – 2 félév alatt
– intézményenként 10 zenei
foglalkozást valósított meg
a gyermekek számára.
A program a magyar gyermekdalokkal, népdalokkal,
népi- és hagyományos zenekari hangszerekkel hívta fel
a figyelmet a régi és a modern dalok közös gyökereire,
a hagyományos hangszerekre, valamint a zeneművészet
fontosságára. Ennek érdekében az önkormányzat intézményenként egy-egy 20 fős
csoport számára biztosította
a zenei- és hangszerismeretek emelt szintű átadását.
A foglalkozásokon öt intézmény – a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola,

Jókai Mór Általános Iskola, Pál Apostol Általános
Iskola és Gimnázium, Békésy György Szakközépiskola
(Érd), Hófehérke Óvoda
– növendékei vettek részt.
A szakkörök megvalósítása kapcsán kiemelt figyelmet szenteltek a hátrányos
helyzetű gyermekek oktatásának, akik számára e pályázat, a zenei neveléshez és
kulturális szolgáltatásokhoz

való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét teremtette
meg.
A „Zenéről, zenével kicsiknek és nagyoknak”
című pályázat ünnepélyes
projektzáró koncerttel ért
véget, ahol felcsendült Vivaldi, Négy évszak című
művéből néhány részlet, az
iskola zenetanárainak előadásában.

Munkatársunktól 

Ajándékot kaptak
az újlakosok
A Fidelitas XVII. kerületi csoportja tavaly, karácsony előtt
indította útjára az „Ajándékozz egy cipősdoboznyi játékot”
című akcióját, amelynek során kerületünk tanintézményei
összesen 658 ajándékcsomagot gyűjtöttek hátrányos helyzetű gyermekek számára. A színes csomagolópapírba csomagolt
dobozokat különböző segélyszervezetek útján jutottak el a rászoruló gyermekek karácsonyfája alá. A legtöbb cipősdobozt
az Újlak Utcai Általános Iskola diákjai gyűjtötték, őket
illeti a Vigyázó Sándor Művelődési Ház által felajánlott
díj. A több alkalomra szóló, és a ház kulturális programjain
igénybe vehető belépőket, valamint a Fidelitas elismerő oklevelét Asztalos Dávid, a XVII. kerületi Fidelitas elnökétől
és Petrőczy Dániel
önkormányzati képviselőtől Mosolygó
Zoltánné alsó tagozatos igazgatóhelyettes vette át az iskola
Jótékonysági Családi
Farsangi Bálján, február 18-án.

Kili Tamás 
2012. március 9.

Mária nénit köszöntötték
Lakos Lajosnét köszöntötte 95. születésnapján február 20án a rákoskerti Postakocsi utcában dr. Rúzsa Ágnes jegyző,
Horváth Tamás alpolgármester és Hatvani Zoltán rákoskerti
önkormányzati képviselő. Mária néni Somogy országból költözött Budapestre sok évvel ezelőtt. Tizenöt éve él lányával,
vejével, unokájával és annak családjával Rákoskerten. A
hosszú élet titka Mária néni szerint a sok munka, amiben jócskán volt része, hiszen kemény fizikai munkát végzett a mezőgazdaságban. Rúzsa Ágnes adta át Lakos Lajosnénak Orbán
Viktor miniszterelnök emléklapját.  Munkatársunktól 
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