Riz Levente polgármester, a Fidesz helyi elnöke és Csorba Béla
a KDNP XVII. kerületi elnöke tartott sajtótájékoztatót október 29én a Dózsa Művelődési Házban
a tervezett népszavazásról. Riz
Levente beszélt a népszavazás
fontosságáról, mint az egyetlen
demokratikus eszközről, melylyel elérhető, hogy a jelenlegi
kormány rossz, hibás döntéseit
vissza lehessen vonatni, hisz a
vizitdíj, a kórházi napidíj, a tandíj
olyan szociális válságba sodorta
az országot, melyet azonnal meg
kell állítani. A kormány a tavalyi választási kampányban nem
beszélt az azóta bevezetett sarcokról sem, sőt a miniszterelnöki
vitában a kormányfő egyenesen
kikérte magának, amikor Orbán
Viktor erre hívta fel a ﬁgyelmet,
jelesül ha marad a koalíció, ezeket be fogják vezetni. Ezek eltörlésére hirdette meg Orbán Viktor
a Fidesz elnöke egy évvel ezelőtt
a népszavazási kezdeményezést,
melyre várhatóan 2008 tavaszán
A képviselő-testület már korában
döntött arról, hogy Rákoskeresztúron, az Újlak utcában, illetve
Rákoskerten a Vida-dombnál új
játszótereket építenek. A terv lassan megvalósulásához közeledik
– hivatalosan november 15-ére
kell elkészülni –, mindkét helyszínen. Az Újlak utcában (a Plus
Áruház közelében, az 5-7. számú
ház mellett) összesen 17 millió forintba, a Vida-dombon 21 millió
forintba kerül a beruházás, melyekből 13 milliót – utólagos ﬁnanszírozással – a főváros fog állni. Az
új játszóeszközök mellett a beruházás természetesen kiterjed kerítésépítésre, térkőburkolat, asztalok, padok lerakására, cserje-, és
faültetésre is. Riz Levente polgármester elmondása szerint jövőre
folytatódik a játszóterek felújítása
és újak építése. A tervek szerint a
Helikopter lakóparkban, Rákoscsabán a Köszörűs téren, Újtelep
és Rákosliget határán a Fackh
Károly téren és a Madárdombon.
Felújításra kerül az Ede téri, a Szabad május téri és a Tanár utcai ját-

Sajtótájékoztató a népszavazásról

kerülhet sor. Ezt követően neves
kerületi személyiségek írták alá
nyilvánosan a petíciót: Nyerges
Gyuláné és Domonkos Lajosné,
idei Rákoscsabáért díjazottak, dr.
Mándli József háziorvos, dr. Kálmán Alajos, az MTA tagja, kerületi díszpolgár, Zsámborkéti Zénó
56-os elítélt, a POFOSZ tagja,

dr. Zichy Mihály történész és dr.
Fenyvesi Máté olimpiai bajnok
futballista. Befejezésképp a színházteremben levetítették Pesty
László – Megsebzett ünnep című
ﬁlmjét, mely a tavaly őszi sajnálatos eseményekről szólt. A vetítés
után Dunai Mónika beszélgetett
az alkotóval. D.L.

Új játszóterek átadás előtt
szótér. Ezekre a beruházásokra
is készítenek pályázatokat, de ha
nem nyernének, akkor is meg fogják valósítani önerőből. D. L.
PARKŐRSÉG. Hatvani Zoltán
rákoskerti képviselő több aggályát
is megfogalmazta a készülő Vidadombi játszótérrel kapcsolatban.
A tervek – melyek még 2005-ben
készültek – nem gondoskodtak a
közvilágításról, központi locsolórendszerről és őrzésről. Márpedig
mindezekre a 600 négyzetméternyi gyepszőnyeg, 1000 cserje, és
a több millió forint értékű játékok
és bútorok mellett nagy szükség
lenne. Becslés szerint éves szinten 3-5 millió forintnyi kár várható
a növények kiszáradása és rongálás következtében. A képviselő
felvette a kapcsolatot az ELMŰvel, és a kertész munkakörre is
talált embert. Őrbódét – szállítással, telepítéssel – 600 ezer forintért lehetne elhelyezni. Hatvani
Zoltán ﬁgyelőszolgálatot kezdett
szervezni. A november közepén

megjelenő Kerti Levélben keres
olyan szülőket, nagyszülőket,
akik elvállalnának egy-egy estét,
amikor szürkülettől felügyelnék
az új játszóteret. Saját körzetében már egy éve működtet parkőri szolgálatot képviselő tiszteletdíjából. Az egyik munkatárs,
Marci bácsi egyenruhában végzi
munkáját, napi 5 zsák szemetet szed össze, takarítja a szelektív hulladékgyűjtő környékét,
megrendelésre házhoz viszi a
lombzsákokat, idős embereknél
kitisztítja a falevelektől eldugult
csatornákat. A másik parkőr fűkaszával hetente körbejárja a körzetet, és ahol szükséges, lekaszálja
a füvet. Érdekesség, hogy emiatt
Hatvani Zoltánt tavasszal behívatta az APEH, mert feljelentés
érkezett arról, hogy feketemunkásokat foglalkoztat… Várhatóan
egyébként decemberben kerül a
képviselő-testület elé az egész
kerületben működő parkőrség
megalapításának terve. D. L.

Nyertes oktatási intézmények

Október 31-én a polgármesteri hivatalban tartott sajtótájékoztatót
Dombóvári Csaba alpolgármester, valamint az Oktatási Bizottság
elnöke, Dr. Piláth Károly és tagja, Dunai Mónika. Örömteli esemény
miatt hívták össze az újságírókat, hisz a kerületből 6 óvoda és 9 iskola indult az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett
teljesítménymotivációs pályázaton. A pályázók közül 8 intézmény
nyert támogatást (3 óvoda, 5 iskola). A nyertes pályázók közül 6
intézmény kiváló minősítést, 1 intézmény jól megfelelt minősítést,
1 intézmény megfelelt minősítést kapott. A 8 intézmény által összesen elnyert 38,6 millió Ft-tal a XVII. kerület a budapesti kerületek
közül magasan a legjobb eredményt érte el, míg országos összehasonlításban a kerület az 5. helyezést érte el, megyéket, nagyvárosokat is megelőzve. Az oktatásért felelős alpolgármester, Dombóvári
Csaba a képviselő-testület ülésén napirend előtti felszólalásában
mondott köszönetet a nyertes intézmények vezetőinek és pedagógusainak, mindazoknak, akiknek munkáját e sikeres pályázati szereplés dicséri. A pályázaton nyertes intézmények: Csicsergő Óvoda,
Hétszínvirág Óvoda, Százszorszép Óvoda, Gregor József Általános
Iskola, Laborcz Ferenc Általános Iskola, Szabadság Sugárúti Általános Iskola, Újlak Utcai Általános Iskola, Zrínyi Miklós Általános Iskola. A munkát Béres Károlyné a Százszorszép óvoda vezetője és
Bella Tibor, a Gregor igazgatója értékelte.
Dudás László

Fényrajzok

Októberben volt látható a Dózsa Művelődési Ház Ballonyi Galériáján Dombóvári Csaba alpolgármester első önálló fotókiállítása.
A Fényrajzok című tárlatot Parrag Emil festőművész nyitotta meg,
aki régóta ismerője az amatőr fotós munkáinak. A képek három
tematika köré szerveződtek: néhány régi fotó, természetképek és
egy tavaly őszi, franciaországi katedrálisok köré szervezett út lenyomatai. Ez utóbbiak különlegessége, hogy az eredetileg színes
képeket fekete-fehérre fordítva nagyították ki. A képek különlegessége az apró részletek izgalmas megragadása, akár egy patakról,
akár egy templom oszlopsoráról legyen szó. A kiállítás megnyitóján közreműködött a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
kamara-kórusa – melyben annak idején Dombóvári Csaba is énekelt – Bartal Lajos karnagy vezetésével. D. L.
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könyvet, könyvtárat, metszetet, térképet,
plakátot, diavetítõt, diafilmet stb.
Könyvek már 100 Ft-tól • Diavetítõk 4000 Ft-tól
Diafilmek 300 Ft-tól kaphatók
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szótárak, gyermekkönyvek, romantika stb.)

KÍNÁLUNK ÉS KERESÜNK:
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