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Este ismét forró lesz a kazán!

Repül a tűzifa. Erdei József, a Rákosmente Kft. munkatársa, Hatvani Zoltán képviselő és Kertész Mihály
segélyezett közösen pakolja meg az utánfutót.
Elfogyott a tüzelő, kihűlt a lakás
Kertész Mihályéknál, a rákoskerti
Dalnok utcában. Fázott a két unoka,
és az édesanyjuk, Kertész Mihály
leánya, aki egyedül neveli a gyerekeket.
Hatvani Zoltán képviselő – aki
szintén a Dalnok utcában lakik –
arra lett figyelmes, hogy Kertész
Mihály talicskával járja a környéket, s összeszedi a legvékonyabb
gallyakat is. Rákérdezett! Kiderült,
igen, baj van. Nincs pénz tüzelőre,
a melegre – legalábbis a családnak
szüksége van – mondta a szomszéd
a képviselőnek. Mihály is szereti a
meleget, de a kazán csak az emeletet fűti. A földszinten, ahol ő lakik,
hidegek a radiátorok.
Kertész Mihály sohasem kért életében. Most se tette volna. Ha Hatvani Zoltán rá nem beszéli.
Az önkormányzat ugyanis – ha
valaki megfelel a rászorultsági kritériumoknak – tud segíteni. Kertész
Mihály – kategóriája szerint – évente kétszer is kérhet tűzifát.
A 72 éves férfi végül beadta a
kérelmét. A környezetvédelmi csoportban meg megmondták neki, ho-
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gyan és hol juthat hozzá a tűzifához.
Minden megvolt, csak éppen
nem volt még otthon a fa. A szállításra Kertész Mihály nem tudott
vállalkozni. Ekkor ajánlotta föl segítségét a régi barát, utcaszomszéd,
ráadásul képviselő, Hatvani Zoltán.
Kért kölcsön egy utánfutót, azt rakták meg tűzifával, két köbméter fért
rá, és március 7-én, személyautóval
szépen hazavontatták a rakományt.
– Egy hónapig elég lesz, talán
már kihúzzuk vele a melegebb napokig – mondta Kertész Mihály.
– Ha nem lett volna segítség, mi
történik? – tettük fel a kérdést.
- Marad a gyűjtögetés és a fagyoskodás – válaszolta.
– Gáz nincs a házban? – kérdezte
valaki.
Összedörzsölte hüvelyk és mutatóujját, úgy mutatta, gáz van, de
pénz nincs rá!
– Akkor is meg lettem volna lőve,
ha Zoli nem segít a szállításban –
mondja.
– Rendes ember a képviselő? –
kérdeztük.
– Vagyunk olyan viszonyban,
hogy ennyit segíthet! – mondja. –

Este ismét forró lesz a kazán! – teszi hozzá mosolyogva, nyugtázva a
beszélgetés végét.
A közösségi munkából Kertész
Mihály is kiveszi a részét. Ő volt
a 24-es számú tagja a Delta Polgárőrségnek. Amikor a gyerekek
biztonságos átkelését segítették a
deltások a Pesti úton, a Nyomdász
utcánál, Mihály
volt az egyik, aki
minden reggel
kint volt biztosítani a forgalmat.
Természetesen
ellenszolgáltatás
nélkül, a polgárőrök így dolgoznak.
Kertész
Mihály
portájára
az önkormányzati nyuszi kissé
korábban érkezett. Húsvét még
odébb van, de
örömet szerezni
minden nap érdemes. Nemcsak
Rákoskerten.
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Wass Albertre emlékeztek Rákoskerten
folyamatot. Miközben meghatottan
vette át a Rákoskertért Dij elismerő
címet Riz Levente polgármestertől,
köszönetet mondott mindazoknak,
akiknek közreműködése révén
Bedey Gábor rákoskerti szobrászművész Wass Albert szobra meg-

„Szívesen vállaltam ezt a felkérést, hiszen egy rendkívüli ember
tiszteletére köszöntőt mondani mindig nagy megtiszteltetés. Dr. Tamási Géza ilyen ember.
2007-ben, amikor Géza bácsi a
szoborállítás ötletével megkeresett

lett volna, ez is az Erzsébet körúton
található, így Géza bácsi, aki szintén az Erzsébet körúton lakik, itt is
láthatta volna Wass Albert szobrát
nap, mint nap. Szükség volt az alternatív helyszínre, hiszen az akkori
fővárosi vezetés nem akarta megen-

Fotó: Váradi Eszter

A IV. Wass Albert Emléknapot rendezték meg február 18án Rákoskerten azon az egykor
– műszaki zsargonban – csak
kiteresedésnek nevezett közterületen, amelynek már hivatalosan is
Wass Albert tér a neve. A jeles esemény szónoka Jókai Anna Kossuthdíjas író volt, aki ragyogó előadásban húzott párhuzamot Wass Albert
munkássága, az összmagyarság
érdekeinek szenvedélyes képviselete, mint a nemzet megmaradásának
legfontosabb eszköze, és országunk
mai, bizonyos hazai és nemzetközi
erőközpontok által következetesen
kifejtett ellenséges politikája között.
(Jókai Anna teljes beszéde Tizenhetedik Online-on, ezen a linken megtekinthető http://www.tizenhetedik.
hu/anew/index.php?oldal=hirek_
bovebb&hir_index=112_203831_h
– a szerk.)
E tágabb összefüggésrendszerbe
elegánsan illeszkedett az a bátor,
az összmagyarság ügye mellett
elkötelezett rákosmenti folyamat,
amely lehetővé tette, hogy először
a fővárosban szobrot emeljenek
Wass Albertnek, majd sikeresen
végigvigyék a polgári kezdeményezés törekvését, hogy az egykori kiteresedésnek Wass Albert tér
nevet adományozzák. A folyamat
elindítója, dr. Tamási Géza, mint
mondta, egy romantikus ötlettől
vezérelve kezdeményezte a szobor felállítását, felajánlva anyagi
támogatását is a munkálatokhoz.
Ám a lelke mélyén maga sem hitte, hogy az akkor másféle politikai
összetételű fővárosi önkormányzat
mellett sikerül beteljesíteni ezt a

Pohárköszöntö az ünnepelt tiszteletére. Fohsz Tivadar, Jókai Anna, a köszöntő Hatvani Zoltán és Tamási Géza
születhetett, s a művészről teret
neveztek el Budapesten.
A rendezvénysorozaton részt vett
Riz Levente polgármester, országgyűlési képviselő mellett Fohsz
Tivadar alpolgármester, Hatvani
Zoltán, rákoskerti, továbbá Dunai
Mónika, Szabó Tiborné, dr. Fenke
Ferenc és Nótin Tamás önkormányzati képviselő.
Az ünnepség zárásaként Hatvani
Zoltán mondott pohárköszöntőt.

engem, illetve a Rákoskerti Polgári Kör elnökét, álmával – erről ő
maga beszélt a díj átvételekor – már
akkor nagyon alaposan mindenre
felkészült. Tudta, hogy kivel akarja
elkészíttetni a szobrot, tudta, hogy
hová állíttatná fel, de még alternatív helyszínt is talált, ha a Fővárosi
Önkormányzat nem engedélyezi a
Pesti út-Erzsébet körút találkozásánál lévő területet. A második helyszín a Kossuth Lajos iskola udvara

gedni a szoborállítást. Ekkor jött az
ötlet a szobrász Bedey Gábortól és
Kelemen Sándortól, az önkormányzat kulturális osztályának vezetőjétől, hogy ne szobrot állítsunk, hanem műalkotást, mert ehhez „csak”
a Magyar Nemzeti Galéria jóváhagyására és a terület tulajdonosának
támogatására volt szükség. A Galéria támogatta a művet, a tulajdonos
önkormányzat pedig elkészítette a
teret. Így tehát az előbb mi nem a

Wass Albert szobornál emlékeztünk
az íróra, nem a szobornál hallgattuk
végig Jókai Anna gondolatait, hanem a Wass Albert-műalkotásnál.
Lett is ebből bonyodalom és vita
a Fővárosi közgyűlésben, ahol az
akkor a kerületet képviselő Gy. Németh Erzsébet tette szóvá azt, hogy
mi törvénytelenül szobrot állítunk
az író születésének 100., halálának
pedig a 10. évfordulóján. Riz Levente akkor fővárosi képviselő is
volt, így ő tájékoztatta a közgyűlést,
hogy a műalkotás felállítása törvényes és az önkormányzatunk minden engedéllyel rendelkezik.
Dr. Tamási Géza rendkívül szerény ember. Az ünnepség előtt találkoztunk a Wass Albert téren, ahol
megismertem testvéreit is. A rövid
beszélgetés alatt megkérdeztem
őket, hogy mutatta-e már nekik a
kis táblát a szobor talapzatán, ahol
Géza bácsi neve is fel van tüntetve.
A válasz persze nem volt, így nekem kellett azt megmutatnom.
Polgármester úr az előbb azt
mondta, hogy Rákosmente adta
Budapestnek az első Wass szobrot,
és a kerületben neveztek el először
az erdélyi íróról teret is. Ez részben
igaz is, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy Géza bácsinak köszönhetően Rákoskerten áll a főváros
első Wass Albert szobra, és persze
az első fővárosi Wass Albert tér is
Rákoskerten található.
Köszönöm szépen ezt az álmot
Géza bácsinak, kívánom neki és
mindnyájunknak, hogy még hoszszú éveken át ünnepelhessük együtt
az író születésének napját itt a
Rákoskerti Művelődési Házban és
persze lent a téren is!
Emelem poharam Dr. Tamási
Gézára!”

Virrasztás felolvasással Rákoshegyen A TESZ élete 2011-ben
(Folytatás az 1. oldalról)
A felolvasó marathon február 24én este hétkor kezdődött. A 25 órás
produkció jelenleg is tart, amelyet
Koska György és Marosvári Imre
második alkalommal szervezett
meg Rákosmentén. Tavaly a Békésy
György Postaforgalmi Szakközépiskola adott otthont az emlékezőknek, idén a Rákoshegyi Közösségi
Házban zajlik a felolvasás. A helyszínt Koska György kérésére Szabó
Tiborné készségesen biztosította.
Mint Koska elmondta, Rákoshegyen
jobbak a feltételek, optimálisabban
lehetett megszervezni ezt a nemes
rendezvényt.
– Tavaly is nagy örömmel vettem
részt a felolvasásban, s amikor idén
a szervezők – helyszín után kutakodva – megkerestek, természetesen
igent mondtam – emlékszik vissza
az előzményekre Szabó Tiborné.
Katalin nagy gonddal készült az eseményre, könyvtárnyi Wass Albert
kötetet bocsátott az érkezők rendelkezésére, ha netán valakinek nem
lett volna saját könyve a felolvasáshoz. Mint gyakorlott közösségi ház
vezető, segített az emléklapok elkészítésében, nejlon bevonattal való
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ellátásában, hogy a míves papírlap
minél tovább ellenálljon az időnek.
Dunai Mónika egyebek mellett
szerelemről és magányról szóló lírai
költeményeket és izgalmas prózát
választott felolvasása tárgyául. –
Kettős céllal jöttem el. Az esemény
ráirányítja a figyelmet az olvasás
fontosságára és Wass Albert kiemelkedő irodalmi munkásságára. Ehhez
szerettem volna én is hozzájárulni –
hangsúlyozta a képviselő.
– Számomra az ügy nagyon fontos, a célokkal teljesen egyetértek,
azért jöttem el a felolvasásra. Természetesen Wass Albert műveit nagyon
szeretem – mondta Horváth Tamás
alpolgármester, rákoscsaba-újtelepi
képviselő, aki délután öt óra tájban
kezdte a felolvasást a közösségi házban.
Legutoljára Lukoczki Károly
képviselő érkezett a Wass Albert
marathonra, így még neki is sikerült
kivenni a részét a közös ügy támogatásából.
Az idő nem mindig telt könnyen,
az éjszaka folyamán voltak a felolvasási marathonnak kisebb holtpontjai, fennakadást azonban nem
regisztráltak a szervezők. Éjfélkor

az interneten keresztül összekapcsolódtak a helyszínek, minden résztvevő három percben mutathatta be
a felolvasó közösségét. Ez a széles
körű, mondhatni globális összefogás
is erősítette az összmagyarság egységét.
Wass Albert az egységről a következőket írja: „Mi az egység? Ha
mindannyian egyet akarunk. Ha
mindannyian másképp is akarjuk azt
az egyet, már akkor is egység az. A
különböző felfogás vitát virágzik, s a
vita felismerések és tisztázások gyümölcsét érleli. Csak jóindulat kell
hozzá és megértés egymás irányában. Tudni és megérteni azt, hogy az
is jót akar, aki másképp akarja a jót,
mint én.” (Wass Albert)
A szervezők kérelmet juttatnak
el a Nemzeti Erőforrás Minisztériumba, hogy jelezzék: ők is, mint a
felolvasási marthon más résztvevői,
szeretnék elérni, hogy vegyék föl
Wass Albert munkásságát a Nemzeti Alaptanterv kötelezően oktatandó
tananyagai közé.
Az ötödik alkalommal megrendezett Wass Albert felolvasási
marathon, február 25-én este hét
órakor ér véget.

(Folytatás a 3. oldalról)
A kerületi rendezvényeken tagjaink közül többen fellépnek előadóként.
A kerületben szervezett főzőversenyeken tagjaink minden évben
nagy sikereket érnek el.
Augusztus 20-án Kertbarát Klubjaink részt vesznek a kerület hagyományos terménykiállításán, ahol
saját terméseikből bemutatót rendeznek.
Rendezvényeinken a kerület minden részéből és minden korosztályából nagy számban vesznek részt
látogatók.
A felsorolt eseményeket, programokat minden évben megszervezzük, évről-évre több embert bevonva a munkába, mellyel az idős korosztályt segítjük. A rászorulóknak,
mint hátránnyal küzdő csoportnak
is segítünk munkánkkal. A működés folyamán a szervezésbe bevont
aktív tagok száma 30-40 fő.
Szövetségünk havi rendszerességgel tart klubvezetői értekezletet,
melyeken elemezzük az elmúlt eseményeket, ill. szervezzük a következő időszak programjait. Felvilágosítást adunk a klubok eseményeiről, valamint a Nyugdíjasklubok

és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége és a NYUBUSZ
által szervezett programokról.
Tájékozódunk a tagság problémáiról és keressük a megoldásokat.
A klubvezetők társadalmi munkában végzik a programok szervezését, melyért elismerést érdemelnek.
A helyi önkormányzattal kapcsolatunk megfelelő, a területi önkormányzati képviselőkkel a klubok jó
kapcsolatot alakítottak ki.
A TESZ-hez tartozó klubok,
egyesületek élete mozgalmas. A
tagok 90 %-a vesz részt programjainkon. A tagok aktív részvétele,
jó hangulata, kikapcsolódása hat
a környezetére, így mindig egyre
több embernek tudjuk ezt biztosítani.
Klubjainkról és eseményeinkről felvilágosítást Szőke Miklós
Árpádné, Ilike ad Önöknek a 0670/967-1086-os számon, vagy személyesen is találkozhat velünk a
Fuchs kastély (Pesti út 167.) első
emeletén lévő irodánkban szerdánként 9-12 óra között.
Ön is csatlakozzon hozzánk, keressen bennünket!
Lukoczki Károly
elnök
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Testületi ülés – Véleményoldal

Mérlegen a képviselő-testület februári ülése
Nótin
Tamás
képviselő
(Jobbik)
álláspontja

NAPIRENDEN

Jelentkezzen
polgárőrnek
a Deltához!
A XVII. kerületben a Delta XVII.
ker. Polgárőrség, a kerületi rendőrkapitánysággal szoros együttműködésben, a közrend, a közterületek, az ott lévő létesítmények,
gépjárművek és a magánterületek
védelme érdekében járőr szolgálatokat tart. Munkájukat díjazás
nélkül, önkéntes felajánlásként
végzik. Szervezetük bűnmegelőző
munkája megvalósításához várja minden segíteni kész kerületi
lakos közreműködését. A polgárőrség a kerületi lakosok jelentkezését várja járőr szolgálatok ellátásához. Telefon: 06-209-911-663

Kiadó garázshely
Teremgarázsban egy gépkocsi részére parkolóhely
kiadó a Madárdombon, a
Csicsörke utcában, az uszoda mellett. Ára 13 ezer Ft/
hó. Tel: 06-20-582-7505
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Több mint egy éve szolgálom
a közt jobbikos önkormányzati
képviselőként Rákosmente Önkormányzatában. Célom, hogy a
lehetőségeimhez képest ott és akkor segítsek, ahol csak tudok, természetesen mindig csak a kerület
lakosainak érdekeit szem előtt
tartva. Valójában egy képviselő
képvisel, szolgál, ezért szavaznak
ránk a választó polgárok, nem
azért, hogy egy politikai állásban
éljük ki önmegvalósítási szándékainkat. Hiba, sőt bűn, ha öncélúan kezeljük a kapott bizalmat és a
felelősséget, valamint a lakossági
elvárásokat csupán másodlagosnak tekintjük a politikai haszonszerzés, öntömjénezés mögött.
A 2012. február 23-i képviselő-testületi ülésen került sor
a 2012. évi költségvetés megvitatására. Módosító indítványt
nyújtottam be a választókerületi
céltartalékokkal
kapcsolatban.
Ez az összeg nem képviselői fizetés, vagy tiszteletdíj, hanem
az egyéni képviselő rendelkezik
egy bizonyos összegű (jelenleg
ez egyéni képviselőként, évente
10 millió forintot jelent) közpénz
felett, melyből az egyes egyéni
választókerületekre az önkormányzati rendeletben meghatározott összeget fordíthat, Budapesten szinte egyedülálló módon,
hiszen a legtöbb kerületben ilyen
céltartalék egyáltalán nincs, vagy
csak nagyon kis összeg van erre
szánva. A választókerületi céltartalék polgármesteri hatáskörben
történt negyedévi felhasználásával kapcsolatos beszámolók nyilvános adatai alapján, az egyéni
képviselők egy év alatt összesen 9 958 406 (kilencmilliókilencszázötennyolcezernégyszázhat) Ft-ot költöttek el
lakossági tájékoztatás címén,
médiafelület vásárlására. Ez az
összeg majdnem annyi, mint
amennyit az egyes választókörzetek kapnak felhasználás céljából
a jelenlegi rendelet szerint. Véleményem szerint megengedhetetlen, hogy a választókörzetek fej-

Akciós raktározási és
irodabérlési lehetőségek
a XVII. kerületben!
Raktárak, műhelyek kiadók már 400 Ft/nm-től,
irodák 1500 Ft/nm-től.
Érdeklődni: 06-30-430-8210

lesztésére szánt pénzt – az egyéni
képviselők – arculatépítésre is
felhasználhassák. Megjegyzendő, hogy az önkormányzatnak saját újságja van, a Hírhozó, amely
teljes egészében lefedi a kerületet. Tehát alkalmas lakossági tájékoztatásra és a képviselői munka
bemutatására.
Kerületünk számos pontjáról
kapok visszajelzéseket nyomvályúsodott utakkal kapcsolatban,
lerobbant, felújításra váró játszóterek ügyében, támogatási kérelmeket kulturális rendezvényekhez, vagy a közt szolgáló civil
szervezetektől. Országunk súlyos
gazdasági válsága kerületünkben
is érezteti hatását. Hónapról hónapra nő a szociálisan rászorultak
száma, akik az önkormányzattól,
vagy a képviselőktől várnak segítséget, támogatást. Rengeteg
probléma van a kerületben, ám
szűkösek az erőforrások, ezért
lenne még inkább szükséges a
választókerületi
céltartalékok
ésszerű, átgondolt, a lakosság
érdekeit szolgáló felhasználása,
mely felett az egyéni képviselők
rendelkezhetnek. A módosító indítványomat végül nem fogadta
be a Fidesz-KDNP többségű képviselő-testület.
A Jobbik Magyarországért
Mozgalom a nyilvánosság kiszélesítésének, a tiszta, átlátható
közélet megteremtésének feltétlen elkötelezettje, ezért előterjesztést nyújtottam be, hogy
megteremthető legyen a képviselő-testületi ülések élő közvetítésének, illetve az interneten
történő elérhetővé tételének a
lehetősége.
A kezdeményezésem nem
aratott osztatlan sikert. Már az
előzetes bizottsági üléseken is
kiderült, hogy nem mindenki ért
egyet az ilyen jellegű nyilvánossággal. Voltak olyan megjegyzések is, hogy az emberek úgysem
értenék meg az üléseken elhangzottakat.
Én végig azt az álláspontot
képviseltem, hogy az állampolgároknak igenis joguk van tájékozódni az ülésekről, és biztosítani kell a betekintés lehetőségét.
Szerencsére a testület többsége
is – pártállástól függetlenül –
elfogadta az előterjesztésemet,
amely felhatalmazta a polgármestert, hogy az áprilisi ülésig
megvizsgálja a lehetőségeket, és
azokat a képviselők felé terjeszsze elő döntés céljából.
Magyar- történelem szakos tanár
vásárol régi bútorokat, könyveket, festményeket,
dísztárgyakat,
komplett hagyatékot. Lomtalanítást, restaurálást
vállalunk. Tel.: (06-30)36-48-830,
(06-30)22-40-419

Riz
Levente
polgármester
(Fidesz)
álláspontja

NAPIRENDEN
Korábban a közmeghallgatáson és
a költségvetési koncepció tárgyalása során már szóba kerültek a költségvetés-készítés külső gazdasági
körülményei, amelyek meghatározzák helyi gazdasági mozgásterünket.
Az Európai Unió súlyos gondokkal küzd: az euroválság következtében tizenhárom kormány bukott
meg 2011-ben, az államok többsége recesszióba esett, csökken a
teljesítmény, nő a költségvetés hiánya, nő a munkanélküliség. A magyar gazdaság ezer szállal kötődik
az unióhoz, így a válság bennünket
is elér; ha például a német GDP
csökken, akkor az a vele szoros
kapcsolatban lévő magyar gazdaság is negatív spirálba fordul. Ez
a kitettség érzékelhető az önkormányzatok gazdasági helyzetében
is, hiszen e lokalitások sem függetlenek Európa gazdasági helyzetétől. Magyarországot mindezek
felett a szocialista kormányok
által örökül hagyott hatalmas államadósság is nyomasztja: évente
többezer milliárd forintot kell törlesztenünk tartozásainkból, amely
behatárolja az ország lehetőségeit.
Az elmúlt esztendőkben a válság következtében a kerületi önkormányzat költségvetése nagyon
jelentős
bevétel-csökkenéseket
kényszerült elszenvedni. Míg a
2008-as helyi költségvetés teljesített bevétele 16 milliárd 884 millió
forint volt, két év múlva, 2010-ben
ez az érték 13 milliárd 18 millió forintra esett vissza, 2011-ben pedig
várhatóan 12 milliárd 690 millió
forint bevételt könyvelhet el helyi
önkormányzatunk. A kerület tehát
néhány év alatt négy milliárd forintot veszített, ennek döntő része
az állami normatív támogatások
drasztikus csökkenéséből, az adóbevételek visszaeséséből adódik
össze.
Csak egy példa a fogyadkozó
tételekből: az iparűzési adóbevétel 2008-ban 5 milliárd 506 millió

forint volt, ez 2011-ben 4 milliárd
631 millióra csökkent. E soron
önmagában elveszett 900 millió
forint.
A válsághatások kivédése érdekében a városvezetés időben
cselekedett: önmagunkon spóroltunk, intézményeink kiadásait
visszafogtuk, miközben működésünk színvonalát megőriztük, sőt,
újabb óvodákkal, bölcsődékkel
bővítettünk
intézményrendszerünket, jelentős fejlesztéseket valósítottunk meg uniós források segítségével. Ebben a helyzetben új
gondolkodásra, új megoldásokra
volt szükség. A válságmenedzselés során azt képviseltem, hogy
próbáljuk meg több lábra állítani
Rákosmente működtetését, ezért
születtek megállapodások az egyházakkal és a civil szervezetekkel,
akik részt vesznek az intézményfenntartás feladataiban. Így lesz
költségvetési
gazdálkodásunk
hosszú távon is stabil, tartható,
így tudjuk távol tartani a külső
környezetünkben dúló válságot.
Meggyőződésem, hogy 2012-es
költségvetési rendelet a fenti célokat eredményesen szolgálja: garancia a kiszámítható, színvonalas
működéshez, egyúttal lehetőség
arra, hogy az a dinamikus fejlesztéspolitika, ami az elmúlt években
beindult, az idén is látványosan
folytatódjon Rákosmentén.
2012-ben a szociális célú város-rehabilitáció révén a városközpontban újabb 1,1 milliárd
forintos projekt valósul meg. Rákoskeresztúr kertvárosában 300
milliós csapadékvíz-csatornafejlesztés révén megszüntetjük az elöntéseket, amelytől évtizedek óta
szenvednek az ott élők. Folytatódnak az útépítések, beterveztünk
egy orvosi rendelő felújítási programot, előkészítjük külső városrészeink központjainak megújítási
programját. Fejlesztéseink – minden külső gazdasági válság ellenére – 2 milliárd forint értékben
valósulnak meg kerületünkben.
Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy
terveinket 2012-ben is valóra
váltsuk, hozzájárulva a XVII. kerület további biztonságos működéséhez, látványos fejlődéséhez.
Rákosmentén erős és összetartó
közösség él, biztosra veszem,
hogy minderre együtt képesek vagyunk.

A 90 éves Sárközi Pálnét köszöntötte Hatvani Zoltán körzetes képviselő
a rákoskerti Dalnok utcában a minap. Sárköziné képviselőfánkkal várta a
képviselő érkezését, és örömmel vette át a szép virágcsokrot, illetve Orbán
Viktor miniszterelnök Emléklapját. Az ünnepi pillanatok közepette csöngetett a postás, és hozta a 90 éveseknek járó állami juttatást, a 90 ezer forintot.
(Mint ismert, emellett a 95 évesek kilencvenöt, a 100 évesek százezer forintot kapnak születésnapjuk alakalmából a központi költségvetésből – a szerk.)
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