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lakosokból a XXI. szá-
zad elsõ évtizedeiben
újra erõs lelki-szellemi
kohézióval rendelkezõ
nemzetté váljon, amely
felismeri sajátos érde-
keit, és ezeket az
érdekeket rendkívül
hatékonyan és hatáso-
san tudja képviselni or-
szághatáron belül saját
állampolgárai felé és
országhatáron kívül a
nagyvilág felé. Mély
meggyõzõdésem, hogy
amikor március 15-én
Széchenyire, Kossuth-
ra, a márciusi ifjakra
emlékezünk, akkor
ezek a gondolatok kell,
hogy vezessenek min-
ket. Nem csak felidéz-
nünk kell egy-egy ese-
ményt, de meg kell ta-
lálnunk és fel kell mu-
tatnunk azokat a tanul-
ságokat amelyeket ma
is meg kellene fontol-
nunk. Természetesnek
kellene lennie, hogy a
magyarság döntõ több-
sége úgy gondolja: a
XXI. század második
felére nem egy elfogyó,
szolgáló és szolgáltató
népességgé akarunk
válni, hanem történel-
münk legragyogóbb
példáihoz és idõszakai-
hoz visszatalálva, lélek-
számában megerõsö-
dünk, és lelki-szellemi

vonatkozásban is fejlõ-
dünk. Ennek eredmé-
nyeként, gazdaságilag
is megerõsödve egyen-
rangú partnerként tud
majd a nemzet a világ-
folyamatokban részt
venni. Március 15-ének
ünnepe ezekre a köte-
lességeinkre figyelmez-
tet mindannyiunkat –
hangsúlyozta Koltay
Gábor a kerületi ünne-
pi megemlékezések fõ
szónoka.

Az ünnepi beszédet
követõen az önkor-
mányzat nevében Riz
Levente polgármester,
Dombóvári Csaba és
Fohsz Tivadar alpol-
gármesterek, Gyergyó-
szentmiklós testvérvá-
ros nevében Seer Mi-
hály és felesége, majd
Alexa György ország-
gyûlési képviselõ,
Koltay Gábor, a Fidesz
kerületi szervezete ne-
vében Dunai Mónika
képviselõ, Fohsz Tiva-
dar alpolgármester és
Hatvani Zoltán képvi-
selõ, az MSZP kerületi
szervezete nevében
Devánszkiné Molnár Ka-
talin, Gy. Németh Erzsé-
bet fõvárosi képviselõk,
Hrutka Zsolt önkor-
mányzati képviselõ, az
SZDSZ kerületi szerve-
zete nevében Soltiné

Kis Katalin és Barna
Andor képviselõk, a
KDNP kerületi Szerve-
zete nevében Hájer Emí-
lia és Csorba Béla, a
MIÉP kerületi szerve-
zete nevében Hatolkai
Gyuláné és Fenke Ferenc
képviselõ, az MDF ke-
rületi szervezete nevé-
ben Talabér Andrea, He-
rényi János, a kerületi
Fidelitas nevében Mar-
schalkó Kinga, Petrõczy
Dániel, a Fiatal Baloldal
kerületi szervezete ne-
vében Kismarjai Balázs
és Gócza Szabolcs, az Itt-
hon Rákosmentén
Egyesület nevében
Fachet Gergõ, Kovács
István képviselõk és
Mayer Attila, a Jobbik
kerületi szervezete ne-
vében Papp György, a
Független Polgárok
Szövetsége nevében
Marschalkó Tamásné és
Szilágyi Antal, a Függet-
len Kisgazdapárt nevé-
ben Lengyel Zsolt és Gal-
lainé Sipos Zsuzsanna, a
Munkáspárt kerületi
szervezete nevében Ba-
logh Emese, Lahos Pál és
Gilicze Attila, a Vállal-
kozók Pártja nevében
Szatmáriné Jél Angéla, a
kerületi bolgár kisebb-
ség, a kerületi német ki-
sebbség, a kerületi ör-
mény kisebbség az egy-
házközségek, polgári
körök, alapítványok,
társaságok, szerveze-
tek, egyesületek, kerü-
leti iskolák, óvodák he-
lyezték el a koszorúkat.

Fejér Gyula Fohsz
Tivadar alpolgármes-
terek és Horváth Tamás
képviselõ ezután meg-
koszorúzta Melczer
János emléktábláját a
Rákoskeresztúri Evan-
gélikus Templom fa-
lán.

A megemlékezés
után az ünnepség
résztvevõi a Dózsa
Mûvelõdési Házban
mûsort tekinthettek
meg, majd állófogadá-
son Riz Levente kö-
szöntötte a jelenlévõ-
ket egy pohár pezsgõ-
vel.

Fohsz Tivadar, Dunai Mónika, Hatvani Zoltán

Devánszkiné Molnár Katalin, Gy. Németh Erzsébet, Hrutka Zsolt

Barna Andor, Soltiné Kis Katalin

Hájer Emília, Csorba Béla

Hatolkai Gyuláné, Fenke Ferenc

Kovács István, Fachet Gergõ, Mayer Attila

Riz Levente, Fohsz Tivadar, Fejér Gyula, Dombóvári Csaba

Alexa György
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Szeretne egészségesen táplálkozni? Sze-
retne egészségesen élni? Szeretné megis-
merni azokat az alternatív gyógymódokat,
amelyek segítenek az egészség megõrzé-
sében? Szeretne ön ebben a rohanó
stresszes világban kiegyensúlyozottan,
harmonikusan élni? Van egy hely, ahol
igazán figyelnek önre. Egy hely, ahol a kér-
déseire választ kaphat. Egy ingyenes
program a Fejlõdés Mûvészete Alapítvány
szervezésében: Egészségnap április 14.-
én szombaton 10:00-tõl 17:00 óráig az
Újlak u. 11–15.-ben.

Ezen a napon szó lesz arról, hogy gyerme-
keink milyennek látják a világot, és hogyan
szeretnének felnõni; milyen az egészséges
mozgás; valamint arról, hogy mi a grafo-
lógia lényege, és miben tud segíteni.
Különleges ajánlatunk: az utolsó elõadás
után közös meditációval egybekötött gyó-
gyítás. Az elõadásokat szakorvosok, és
természetgyógyászok tartják. Ezen kívül
sokféle szolgáltatással is kedveskedünk az
érdeklõdõknek.
További információ: 06-30-983-21-74,
fejlodes-muveszete@freeweb.hu

�SZABÓ ANIKÓ

Ahagyományoknak
megfelelõen a XVII.

Kerületi Lokálpatrióták
Egyesülete, a Magyar
Vöröskereszt helyi szer-
vezete, valamint a TESZ
idén tavasszal – ötödik
alkalommal – ismét vér-
adó napot szervezett, ez-

úttal az Elágazásnál lévõ
Fuchs-kastélyban. 

Bár az eddigi véradá-
sok is sikeresek voltak, a
március 8-i minden ko-
rábbit felülmúlt, ugyanis
a kötelezõ orvosi vizsgá-
lat után végül 135-en ad-
tak vért a 155 megjelent-
bõl (Vöröskereszt-re-
kord!). Az „Adj vért és

ments meg három éle-
tet!” szlogen szerint így a
lokálpatrióták szervezé-
sének és az önkéntes vál-
lalkozóknak köszönhetõ-
en akár 400 ember életét
sikerült megmenteni.
Bánhegyi Ágnes egyesüle-
ti titkár elmondta, hogy
sokan igénybe vették a
szomszéd helyiségekben
folyó ingyenes vérnyo-
más-, vércukorszintmé-
rést és egészségügyi ta-
nácsadást is. A 135 vér-
adó közt volt Riz Levente
polgármester, Fohsz Tiva-
dar alpolgármester és
Lázár Attila önkormány-
zati képviselõ is, míg a
lokálpatrióta egyesület-
tõl Lukoczki Károly alel-
nök és további két tag já-
rult hozzá a nap eredmé-
nyességéhez. Az egész

nap tartó rendezvény
reggeli órájában még sor-
ban is álltak az emberek,
hogy segíthessenek má-
sokon, késõbb aztán fo-
lyamatosan szállingóz-
tak, így az Országos Vér-
ellátó Szolgálat munka-
társainak mindig akadt
tennivalójuk. 

A szponzorok jóvol-
tából azonban a vér-
adók is kaptak egy kis
ajándékot: a szervezõk
nõnap alkalmából min-
den hölgynek egy szál
tulipánt és egy parfüm-
mintát adtak, a férfiak
pedig egy minifogkré-
met kaptak. 

„TISZTA
RÁKOSKERTÉRT” 

Tisztelt Rákoskertiek!
Kedves Lakótársaim!
A „TISZTA RÁKOSKERTÉRT” program keretén belül
egy új lehetõséget szeretnék önöknek ajánlani, ami-
vel jelentõsen csökken a tavaszi kerti hulladékok el-
égetésével járó munka és füst, füstölés.
A metszési idõszak végén egy speciális aprítékoló-
gallydaráló gép járja körbe utcáinkat és összeszedi,
ledarálja a kikészített fanyesedéket. 
Teendõk, menetrend:
Március 30. péntek
Akinek darálandó faága, gallya, cserjéje van, az lehe-
tõleg a délutáni órákban készítse ki azt a saját telke,
kapuja elé.
Március 31. szombat
Reggel indul a gép. Aki az aprítékot mulcsozásra
szeretné felhasználni, az kérem figyelje a gépet, mert
a darálék, akár nagy mennyiségben is ingyen elkér-
hetõ.

Fontos, hogy
- legnagyobb darálható átmérõ 13 cm. Ezért ennél

vastagabb ágakat ne tegyenek ki a kapu elé!
- ezt a programot csak a rákoskertieknek szervez-

tem, és ha sikerrel zárul, akkor õsszel, egy elõre
meghirdetett idõpontban megismételjük.

Hatvani Zoltán
Rákoskerti képviselõ

135 véradó a kastélyban 
„Adj vért és ments meg három életet!”

Riz Levente polgármester is adott vért a kastélyban

– Kovács bácsi, ahhoz, hogy szolgálatba helyezzük magunkat, elsejétõl nekünk is
fizetnie kell háromszáz forintot…

Szeretne egészségesen táplálkozni? 
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