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Nagy Anikó – Fidesz, 7. evk. – Minden hónap negyedik
hétfõjén 17-18 óráig a Családi és Társadalmi Rendez-
vények Házában, Csabai út 20. Lehetséges más idõ-
pontokban is elõzetes bejelentkezés alapján. Tel: 06-
20-225-5396.
Oláh László – SZDSZ, – egyeztetés után, tel: 06-
20-392-2293, helyszín: Polgármesteri Hivatal.
Papp Péter Pálné – MSZDP, EUB-elnök – a hónap 3.
szerdáján 18-19-ig a Rákoscsabai Közösségi Házban.

Dr. Piláth Károly – Fidesz, 16. evk., OKB-elnök – a
hónap elsõ keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános
Iskolában.
Petrõczy Dániel – Fidesz – bejelentkezés alapján.
Tel: 06-20-316-4696
Rózsahegyi Péter – Fidesz, KVB-elnök – minden hónap
2. hétfõjén 17-18 óráig a Polgármesteri Hivatal 305-ös
szobájában környezetvédelmi fogadóórát tart.
Rákosligeti fogadóórát tart minden hónap elsõ

csütörtökén 18–19 óráig a Csekovszky Árpád
Mûvelõdési Házban.
Ruthner György – MSZP, 4. evk., KVB-elnök – a hó-
nap 1. hétfõjén 18-19-ig a Kaszáló u. 45-ben.
Soltiné Kis Katalin – SZDSZ, 3. evk. – a hónap utol-
só péntekjén 16-18 óráig az SZDSZ-irodában, Újlak u.
11-15.
Virág Mihály – Fidesz, 13. evk. – minden hónap 2. csü-
törtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
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és a Renée Mûvészeti
Társaság kérelmét tár-
gyalta. Benedek József, az
alapítvány kuratóriumi
elnöke és B. Laborcz Fló-
ra, a társaság képviselõ-
je támogatási kérelem-
mel fordult az önkor-
mányzathoz, hogy az
általuk a B. L. Teremben
megtartandó rendezvé-
nyek, valamint szakmai
anyagok, katalógusok
megjelentetési költsége-
it 2 millió forinttal fi-
nanszírozza az önkor-
mányzat. Hatvani Zoltán
(Fidesz) hangsúlyozta,
ha a testület pozitív
döntést hoz, azzal óriási
lavina indulhat el, hi-
szen nem lehet csak egy
mûvészeti társaságot tá-
mogatni. Véleménye
szerint a költségvetés
mai helyzetében ezt az
összeget az önkor-
mányzat nem engedheti
meg magának. A testü-
let úgy döntött, nem
nyújt külön támogatást.

Ezt követõen hét ala-
pítvány szerényebb igé-
nyû támogatási kérel-
mérõl tárgyalt a testü-
let, a vita során számta-
lan módosító indítványt
nyújtottak be a képvise-
lõk. Többek között Du-
nai Mónika kiemelte, az
elõterjesztés módosítá-
sát célzó javaslatuk el-
sõsorban a kerületi ala-
pítványok támogatását
helyezi elõtérbe. Bényi
Zsolt (Fidesz) csatlakoz-
va Dunai Mónika javas-
latához arra figyelmez-
tetett, hogy a támoga-
tást kérõ alapítványok
között több olyan is
akad, melyrõl vagy sen-
ki sem hallott a kerület-

ben, vagy nincs közvet-
len helyi kapcsolata,
ezért támogatásukat
nem javasolja. Koszorús-
né Tóth Katalin (függet-
len) is hasonló véle-
ményt fogalmazott
meg, és javasolta, hogy
a helyi alapítványok tá-
mogatási rendjét is ko-
ordinálni kellene. A tes-
tület végül úgy döntött:
a nem kerületi Szív
Hangja Alapítvány,
Szent Erzsébet Gyer-
mekalapítvány, és „Sze-
mem Fénye” - Beteg
Gyermekekért Alapít-
vány anyagi támogatás-
ban nem részesül. Az
önkormányzat 2009. évi
költségvetésében az ala-
pítványok támogatásá-
ra elkülönített elõirány-
zat terhére 50.000 Ft tá-
mogatást nyújt a Cse-
kovszky Árpád Mûvé-
szeti Közalapítvány,
200.000 Ft támogatást
nyújt a Mallon - Esély
Mûhelyek Alapítvány,
100.000 Ft összegû tá-
mogatást nyújt a „XVII.
kerületi Sportmozgalo-
mért” Közalapítvány,
és 100.000 Ft támogatást
nyújt a Csicsergõ Ala-
pítvány részére. A tes-
tület továbbá felkérte a
polgármestert, vizsgálja
meg a „Felzárkózás” a
hátrányos helyzetûek
felzárkóztatásáért Ala-
pítvány által kért támo-
gatás jogosságát, és te-
gyen javaslatot a de-
cemberi rendes ülésre.

Új bölcsõde
nyílik

Szeptemberben meg-
nyílik az új Gyökér ut-
cai negyven férõhelyes

bölcsõde, amelynek fel-
újítására, berendezésé-
re, felszerelésére 105
millió forintot, eszköz-
beszerzésre pedig 8
millió forintot biztosí-
tott az önkormányzat.
A testületi ülésen egye-
bek mellett dönteni kel-
lett a bölcsõde elneve-

zésérõl, a mûködési
költségek biztosításá-
ról, és az érdekképvise-
leti fórum tagjának sze-
mélyérõl. A testület
Horváth Tamás alpol-
gármester javaslatára a
Mirr Murr nevet találta
a legalkalmasabbnak, s
a fenntartó képviseleté-
ben az Érdekképvisele-
ti Fórum tagjának Nagy
Anikó (Fidesz) képvise-
lõt jelöli ki. Döntés szü-
letett, hogy az önkor-
mányzat a Lázár deák
utcai bölcsõde létreho-
zására uniós pályázatot
nyújt be. A testület még
tavasszal kötelezettsé-
get vállalt arra, hogy az
Összefogás Óvodát egy
csoportszobával bõvíti,
valamint az üres épü-
letrészben bölcsõdét
alakít ki, e célra 149
millió forintot biztosí-

tottak a 2009. évi költ-
ségvetésben. Ezt csök-
kentheti a 80 millió fo-
rintos megcélzott pá-
lyázati támogatás,
amely kizárólag a böl-
csõde kialakítására vo-
natkozik, az óvodai
rész felújítását az ön-
kormányzatnak saját

forrásból kell finanszí-
roznia.

Játszótéri 
illemhelyek

Az állampolgári jogok
országgyûlési biztosá-
nak a játszótéri illemhe-
lyek kapcsán született
együttmûködési kezde-
ményezése tárgyában
benyújtott elõterjesztés
vitaindítójában Riz Le-
vente kiemelte Virág
Mihály képviselõ sike-
res munkáját, amelynek
eredményeként számos
kerületi játszótér mobil
illemhellyel gazdago-
dott az elmúlt fél évben.
Ennek köszönhetõen
egyre jobban megfele-
lünk az ombudsmani
elvárásnak, amely
szerint illemhelyekre
szükség van a játszóte-
reken. Az elfogadott ha-

tározat szerint az ön-
kormányzat a közterü-
leti játszótereken elhe-
lyezendõ további illem-
helyek kiépítése, illetve
az üzemeltetés finanszí-
rozása tárgyában
együttmûködést kezde-
ményez a fõvárossal.

Újabb EU-s 
pályázat 
útépítésre

Horváth Tamás rendkí-
vüli sürgõsséget igény-
lõ elõterjesztésében a
Közép-Magyarországi
Operatív Program Bel-
területi utak fejlesztése
címû pályázatán törté-
nõ részvételre és a költ-
ségek biztosítására tett
javaslatot. A pályázaton
az önkormányzat az
alábbi utcák szilárd bur-
kolattal történõ ellátása
céljából kíván részt ven-
ni: Pestvidéki utca
(Tápióbicske utca - Ná-
poly utca), Úttörõ utca
(Tápióbicske utca - Ná-
poly utca), Aranykút ut-
ca (Kiskút utca - Hidas-
németi utca), Nagyréde
utca (Naplás utca - Hi-
dasnémeti utca), Újszil-
vás utca (Naplás utca -
Hidasnémeti utca), Tó-
almás utca (Naplás utca
- Hidasnémeti utca),
Döntõ utca (Kiskút utca
- Tura utca), Bertóti utca
(Kiskút utca - Tura ut-
ca).

A határozat értelmé-
ben a testület egyben
elõzetes kötelezettséget
vállalt arra, hogy a
mintegy 500 millió fo-
rint összköltségû beru-
házáshoz saját forrás-
ként 225 millió forintot
biztosít.

Piláth Károly Balla László

MofS
Highlight
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A képzõmûvész-há-
zaspár több mint

negyven közös, illetve
egyéni alkotásából nyílt
kiállítás a Vigyázó Sán-
dor Mûvelõdési Ház-
ban augusztus 30-án. A
tárlat megnyitóján be-
vezetõt mondott Molnár
Valéria, a Kóka Ferenc
Alapítvány elnöke, köz-
remûködött Nagy Sán-
dor Endre klarinétmû-
vész és a Santorini duó.

A rákoskerti alkotó-
páros 1993-ban kötött
házasságot, jellemzõen
mindketten késõn érõ,
kitartó és kísérletezõ tí-
pusok. Számtalan közös
munkájuk született,
amelyek egytõl-egyig
mind arról tanúskod-
nak, hogy a magán- és

közéletben, nem utolsó
sorban az alkotómûvé-
szetben is kiválóan ki-
egészítik egymást. A ki-
állított közös alkotások
grafikai elemeit Ferenczi
Zsuzsa tervezi, Orosz
Károly pedig kerami-
kusként, szobrászként a
technikai kivitelezésrõl
gondoskodik. 

Ferenczi Zsuzsa go-
belinmûvész érettségi
után óvónõként kezdett
dolgozni, néhány év el-
teltével azonban rá kel-
lett jönnie, hogy más
feladatok várnak rá, és
elkezdett szõni. Hu-
szonhat évesen iratko-
zott be a Képzõmûvé-
szeti Gimnáziumba, de
az egyetemre már nem
jelentkezett, viszont ki-
tartóan dolgozva építet-
te a szakmai útját. Fõ
szakmai területe a fali-
kárpitszövés. Orosz
Károly keramikus ipar-
mûvész repülés-techni-
kusként végzett, majd
kitanulta a fazekasmes-
terséget, és megismer-
kedett a porcelánkészí-
tés rejtelmeivel is. Nem
véletlenül egész pálya-
futására az a jellemzõ,

hogy munkáiban a tech-
nika és a képzõmûvé-
szet csodálatosan ötvö-
zõdik. Hosszú kísérlete-
zéseknek köszönhetõen
sikerült nagy hópehely-
szerû, csillogó hatású
kristálymázakat elõállí-
tania, ami világszerte
kuriózumnak tekinthe-
tõ. Szívesen farag fát, al-
kot bronzszobrot és
dombormûvet, a kétdi-
menziós mûvészeti ág-
ban pedig festõként,
díszlet és reklámgrafi-
kusként is megállja a
helyét. Ferenczi Zsuzsa
2006-ban elnyerte a
Laborcz Ferenc Szob-
rászmûhely Alapítvány
díját, Orosz Károlyt
2002-ben a Rákos-
kertért-, 2006-ban pedig
a Haraszty István-díjjal
jutalmazták.

Ferenczi-Orosz-mûvek a Vigyázóban

HIRDETÉSFELVÉTEL:
tel/fax.: 259-0511

Mobil.: 06-20-934-1257
e-mail: hirhozo@invitel.hu, hirhozo@t-online.hu

� KILI TAMÁS

A sejtelmes, elomló
foltokból összeálló

festmények szakrális,
misztikus világba kala-
uzolják a látogatót, akik
Kárpáti Tamás képein a
Jézus-kontúrok mögött
gyakran felismerhetik a
hosszú hajú, beesett ar-
cú mûvészt. A sötét, de

rendkívül finom,
anyagtalannak ható
háttérbõl halvány, szin-
te kontúrok nélküli,
képlékeny formák tûn-
nek fel. A motívumok
feloldódnak az õket kö-
rülfogó környezetük-
ben, eggyé válnak ve-
lük. A festékrétegeket
egymás után hordja fel,
s a festményre vetülõ

fény megtörik a rétegek
sokaságán, s olyan szín-
élményt nyújt a szemlé-
lõnek, amilyet palettán

kikeverve nem lehet
elõidézni. A technika al-
kalmazása nem öncélú
az alkotónál, ez az áttû-
nõ színvilág ad lehetõ-
séget neki arra, hogy az
itteni és túlnani világot
egyaránt képes legyen
megjeleníteni a festészet
eszközeivel. A földi va-
lóságot, és ami azon túl
van, ezért torzak, elmo-
sódottak alakjai és azok
arcai.

Kárpáti Tamás 1949-
benszületett Budapes-
ten, gimnáziumi évei
alatt a budapesti Dési
Huber István Képzõ-
mûvészeti Szabadisko-
lában tanult Tamás Er-
vin irányításával. 1968-

ban a Magyar Képzõ-
mûvészeti Fõiskola esti
elõkészítõ tanfolyam-
ára járt, nappal segéd-
munkásként a Magyar
Optikai Mûvekben dol-
gozott. 1969 és 1974 kö-
zött a Magyar Képzõ-
mûvészeti Fõiskolán
végezte tanulmányait
Sarkantyu Simon és
Barcsay Jenõ mesterek
keze alatt. Az 1980-as
évek óta készít közép-
kori motívumokkal dí-
szített festményeket. 

A szeptember 20-ig
látogatható tárlaton a
Munkácsy-díjas mû-
vész közel félszáz alko-
tását tekinthetik meg az
érdeklõdõk.

Kárpáti Tamás kiállítása Rákoshegyen
Az idén 60 esztendõs Kárpáti Tamás Mun-
kácsy-díjas festõmûvész kiállításának megnyi-
tójára, minden bizonnyal az év egyik legrango-
sabb kerületi mûvészeti eseményére invitálták
a festészet szerelmeseit az Erdõs Renée Házba
augusztus 29-én. A tárlatot Szakolczay Lajos
író, mûvészetkritikus nyitotta meg, közremû-
ködött Dóri Eszter Zita, Denke Virág Mária és
Nagy Zsolt László énekes trió.

Ferenczi Zsuzsa: Ezredév

Orosz Károly: Krisztus

Avar 
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A XVII. kerületi Bol-
gár Kisebbségi

Önkormányzat szep-
tember 6-án a Rákosker-
ti Mûvelõdési Házban
várta azokat a színházat
kedvelõ nézõket, akik-
tõl nem idegen az alter-
natív gondolkodásmód,
és megértéssel fordul-
nak a nemzeti öntudat-
tal élõk felé. 

A Malko Teatro elõ-
adásában volt látható a
Határeset címû egyfel-
vonásos, amely a
szerb–magyar határon
játszódik, egy fásult
szerb határõr (Rusz Mi-
lán) és egy lehetetlen
helyzetben lévõ bolgár
nõ (Hadzsikosztova Gab-
riella) – aki halott apját
akarja gépkocsijával ha-
za vinni szülõfalujába,

hogy ott tisztességgel
eltemesse  – története.
Különbözõ nyelvet be-
szélnek és mégis értik
egymást, de mégsem
tudnak egymással szót
érteni. 

Idõnként megjelenik
három zenész a színpa-
don, akik az eredendõ-
en komédiavonalat erõ-
sítik az este folyamán –
Wertetics Szlobodán,
Eredics Dávid és Janka
László ragyogó elõadá-
sában –, még akkor is,
ha az alaphelyzet kissé
komor, tragikus, sõt ta-
lán bizarr. Két intelli-
gens, alapvetõen jó em-
ber találkozása ez, akik
gyõzik humorral az éle-
tet. Ez ad reményt arra,
hogy ép ésszel túlélje-
nek minden borzalmat,
amit a világ tartogat
számukra. Készek a jó

dolgok fogadására, és
egy pillanatig sem adják
fel a reményt, hogy ez a
jó egyszer megérkezik.
Naivitásuk idõnként
megható.

A Malko Teatro 1996-
ban jött létre Hadzsi-
kosztova Gabriella és C.
Nagy István kezdemé-
nyezésére és vezetésé-
vel. Alternatív színház,
amely egyesíti magában
az alternatív gondolko-
dásmódot és megoldá-
sokat, valamint a ki-
sebbségi színház jegye-
it, nem csak nyelvében,
de a kultúrához való vi-
szonyában is. 

Az elõadás után Frá-
ter Violetta Jotova, a Bol-
gár Kisebbségi Önkor-
mányzat elnökasz-
szonya egy pohár bor-
ral köszöntötte az est
szereplõit és vendégeit.

Határeset Kerten A GYURKOVICS TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, 
KÉSZSÉGFEJLESZTÕ SPECIÁLIS SZAKISKOLAI 

ELÕKÉSZÍTÕ, EGYMI ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓ

a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXI-
II. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet

GYÓGYTESTNEVELÕ TANÁR
munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 
2009. szeptember 29.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû,

2009. október 1-jétõl elõre láthatólag a tanév végéig
tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye: 
A munkakör ellátása kizárólag változó munkahelyen

történik a XVII. kerület oktatási intézményeiben

Illetmény és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. tv. alapján

Pályázati feltételek:
Végzettség:

Egyetemi, gyógytestnevelõ
Elvárt kompetenciák:

Jó együttmûködõ képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Diploma, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának módja:
elektronikus úton Kalocsainé Kokovai Erzsébet 
igazgató részére az iskola@mora17.sulinet.hu 

e-mailcímen keresztül

A pályázat elbírálása:
kiértesítés interjúra hívásra, interjú, döntés, 

értesítés a döntésrõl
A munkakör a pályázat elbírálása után 

azonnal betölthetõ

További információkat az intézményrõl 
a www.mora17.sulinet.hu honlapon lehet szerezni.

Az Eszterlánc óvoda pályázatot hirdet 

ÓVODAPEDAGÓGUSI 
állásra 

A pályázat feltétele: felsõfokú óvodapedagógusi
végzettség. 

Benyújtandó: erkölcsi bizonyítvány, 
oklevélmásolat, önéletrajz. 

A benyújtás határideje: 2009. szeptember 25. 
A benyújtás helye: Eszterlánc óvoda 

1173 Bp. Gyökér u. 5. 
Az elbírálás határideje: 2009. szeptember 30. 

Az állás elfoglalásának ideje: 2009. október 1.

Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt ki-
tüntetését adományozta Tóth Péternek, Rákosmentén végzett kiemelkedõ helytörténészi
munkájáért; a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét adományozta Kismarjainé Sze-
keres Juditnak negyvenéves, kerületünkben végzett kiemelkedõ pedagógusi munkájáért.




