Ö N K O R M Á N Y Z AT

2010. MÁRCIUS 25.

megerõsítette a Polgármesteri Hivatal jogi álláspontját, a borraktár
építési engedélye lejárt,
nem folyhat építkezés.”- mondta a polgármester. (Továbbiak a 10.
oldalon)
A Jobbik is valótlanságokkal kampányol.
Több honlapon is támadták egyszerre Rákosmente
Önkormányzatát, egy ominózus videó is útjára
indult, amelynek minden szava hazugság.
Az animáció végén a
polgármestert ábrázoló szereplõt hordóba
zárják és szakadékba
lökik. „Mára oda jutottunk, hogy egyesek
politikai ellenfeleiket
egy hordóban látnák
szívesen, amelyet egy
szakadékba vetnek.
Eddig, és ne tovább,
mert helyrehozhatatlanul sérül a helyi politikai kultúra, a közös
munka lehetõségét is
kiírtják!” - jelentette ki
a városvezetõ.
A vagyonnyilatkozati kalamajkába került
Lázár Attila (Jobbik) kifogásolta, hogy a keresztúri városközpontberuházás a szocialista
Steiner Pál támogatásával valósult meg. „Az
emberek számára az a
legfontosabb, hogy túléljék ezt a korrupt, hazaáruló kormányt.” A
képviselõ felszólalásának minõségét csorbította, hogy az utolsó
felolvasandó lapot nem
lelte meg.
A polgármester válaszában megkérte Lá-
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zárt, hogy a korrupciós
ügyekben fuldokló Fõvárosi Önkormányzattal semmiképp ne mossa össze a XVII. kerületi városvezetést. „Ha
fejleszteni szeretnénk
városrészünket, kötelezõen együtt kell mûködnünk az aktuálisan
hivatalban lévõkkel.”
Kovács István, az Itt-

lehetne kijavítani bármit is egy vagyonnyilatkozatban. „Nem lenne szerencsés, ha hetente három képviselõ
jönne be javítgatni a
vagyonnyilatkozatát.”
- tette hozzá.
Hatvani Zoltán rákoskerti képviselõ a kampány ellene irányuló
nemtelen támadásairól

Hatvani Zoltán

Kiss Lajos

hon Rákosmente Egyesület frakcióvezetõje a
jogalkotói szándékot
boncolgatta a vagyonnyilatkozat kapcsán:
„Ez nem arról szól,
hogy Lázár Attilát azzal cseszegessük, hogy
milyen köztartozása
van!” Dunai Mónika, a
Fidesz frakcióvezetõje
szerint viszont nonszensz, hogy egy képviselõnek köztartozása
legyen, ráadásul az
ígért 15 nap elmúltával
sem sikerült tisztáznia
magát Lázárnak. Kovács István jogértelmezése szerint a vagyonnyilatkozat bármikor
kijavítható. Rúzsa Ágnes jegyzõ asszony elmondta, hogy a képviselõ-testület SZMSZ-e
nem tér ki arra, hogyan

szólt. A Fidesz kerületi
kampányfõnökeként
hozzászokott a kritikához, de nem tudja elfogadni, hogy családtagjai is célkeresztbe kerültek, akik nem közszereplõk. „2009-ben
megjelent egy új, agresszív formáció, a Jobbik, amely Lázár Attila
révén elõbb egy mandátumot lopott magának, majd az azt bitorló
képviselõvel támadni
kezdte a jobboldal vezetõ erejét.” A Jobbik
hírportálja ellen Hatvani feljelentést tesz. Lázár viselkedése annak
fényében is nagyon érdekes, hogy a Fideszbõl való kilépése elõtt
négy héttel még kétségbe esve kereste meg
Hatvani Zoltánt, hogy
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A képviselõ-testület tagjai
Barna Andor – SZDSZ 5. evk., ISB-elnök – minden hó 1.
szerdáján 17-18-ig a Kaszáló utcai Csicsergõ óvodában.
Dr. Benkõ Péter – független, EUB-elnök – megbeszélés szerint a Polgármesteri Hivatalban (06-209509-381).
Dr. Bényi Zsolt – Fidesz 9. evk., EB-elnök – a hónap
utolsó csütörtökén 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
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segítsen köztartozásai
miatt kialakult szorult
anyagi helyzetén. Elsõként segítettem - tette
hozzá Hatvani Zoltán.
Morauszky
András
(MSZP) kifogásolta,
hogy március 15-én a
Pesti úti garzonház
egyikén sem lobogott a
nemzeti trikolór, és
számos lakótelepi házról is hiányzott, holott
ez az összetartozás
szimbóluma. A képviselõ szerint önkormányzati rendelettel
kellene szabályozni a
zászlók kihelyezését az
ünnepnapokon. A polgármester ígéretet tett
arra, hogy foglalkoznak az üggyel.
Hrutka Zsolt szocialista képviselõ az élményfürdõ elmaradt
beruházását kritizálta,
véleménye szerint az
önkormányzat
mulasztást követett el azzal, hogy az ügyet nem
hozta újra a testület
elé. Ezért az MSZPfrakció fog elõterjesztést benyújtani az áprilisi ülésen.
Kiss Lajos szocialista
frakcióvezetõ nehezményezte, hogy lapunk „egynegyed” oldalban tudósított az
MSZP nõnapi rendezvényérõl, szemben az
egyoldalas tudósítással, amely a Fidesz Budapest fórumáról készült. (A Hírhozó valójában közel féloldalas cikket
közölt az MSZP-rendezvényérõl. Lapunk idõarányosan számolt be mindkét eseményrõl: Mesterházy Attila 11 percet
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Csorba Béla – KDNP, VFB-elnök – elõzetes telefonos egyeztetés után (253-3328) a KDNP Péceli út
220. szám alatti székházában.
Derczbach Istvánné – MSZP – minden hónap 1.
keddjén 17-18-ig az Újlak utcai iskolában.
Dunai Mónika – Fidesz, 14. evk. – minden hónap 2.
csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi
Házban.
Dr. Fachet Gergõ – Itthon Rákosmentén Egyesület,
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szánt a közönségére, Tarlós István több mint 70
percet.) Kiss Lajosnak
kedvence a lap, de úgy
érzi, hogy nem sikerült
azonos feltételt biztosítani a két eseménynek.
Fenke Ferenc (KDNP)
felszólalásában
a
H1N1-vírus kapcsán
kiemelte, hogy a média milyen módon járult hozzá a járvány
felnagyításához: csak
Németországban egymilliárd eurót költöttek oltóanyagra. Kerületünkben az érintett
populáció 48 százaléka megkapta a védõoltást, amely kiemelkedõen jó arány, s ezért
köszönet illeti az
ÁNTSZ-t és az egészségügyi dolgozókat.

Testületi
döntések
A képviselõ-testület új
bizottsági tagot választott a független frakció
kérésére, Csontos Ibolya
személyében. Egyhangúan fogadták el az önkormányzati fenntartású óvodákba történõ jelentkezés módjáról szóló rendeletet és a kisebbségi önkormányzatok részére kiírt pályázatot. 27 igen szavazat mellett módosították az Egyesített Szolgáltató Központ alapító
okiratát. Ugyanilyen
arányban
szavazták
meg a nevelési, oktatási
intézmények tanórai,
tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységének a támogatását. A
városközpont felújítása
miatt javaslat született
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ÜEB-elnök – egyeztetés alapján, tel.: 253-3330, (képviselõ-testületi iroda).
Fejér Gyula – Fidesz, 8. evk. – minden hónap utolsó
csütörtökén 17–18 óra között a Rákoshegyi Közösségi
Házban.
Dr. Fenke Ferenc – KDNP, 12. evk., SZLB-elnök –
minden hónap 2. csütörtökén 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Fohsz Tivadar – Fidesz, 10. evk. – a hónap 1. csütör-

Hírhozó
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Pörzse Sándor Rákoskerten
 KILI TAMÁS
Jobbik Magyarországért Mozgalom XVII. kerületi szervezete
vendégeként
Pörzse Sándor, a párt országgyûlési képviselõjelöltje tartott lakossági
fórumot a Rákoscsabai
Közösségi Házban március 19-én. A rendezvényen felszólalt Kajzinger
Zsolt, a Rákosmente
Jobbik elnöke, valamint
Szilágyi György, a helyi
szervezet országgyûlési
képviselõjelöltje.
Szilágyi
György
megdöbbenésének
adott hangot amiatt,
hogy az egyik, jobboldalinak tartott kereskedelmi rádióban és televízióban élõ adásban
közvetítették
Gyurcsány Ferenc beszédét. –
Azt szokták mondani,
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indulatból nem lehet
politizálni, de bevallom, bennem forrt az
indulat olyan televízióban nézni a volt miniszterelnököt, ahová
jobbikos tisztségviselõket jó ideje be sem hívnak. Kikérjük magunknak, hogy 2010-ben ez

az ember mondja meg
nekünk mi a demokrácia, a hazafiság, és azt
magyarázza, ebben az
országban mi nagyon
jól élünk, csak nem
vesszük észre – mondta
felháborodva a képviselõjelölt.
Szilágyi
György
hozzátette,

hogy Magyarország
egyik
legsötétebb,
ugyanakkor bizonyos
szempontból
legfelemelõbb idõszakát éljük.
Jókat derült a közönség Pörzse Sándor belépõjén, amikor egy állítólag igaz történetben

arról mesélt, hogy járt a
néger apuka és székely
lány
gyermekeként
Székelyföldön született,
echte székely nyelvet
beszélõ, de fekete bõrû
fiatalember egy öreg
székellyel. Az egykori
médiaszemélyiség
alapvetõen vidám hangulatot próbált teremteni, de veretes gondolatokat megfogalmazva
fejtette ki álláspontját
különbözõ
politikai
kérdésekben, nem kímélve sem a kormányzó pártot, sem az ellenzéket. Pörzse Sándor elmondta, csalódott a Fideszben, ezért lett a
Jobbik országgyûlési
képviselõ jelöltje. Végül
a 2006. október 23-i eseményekkel kapcsolatban kifejtette, hogy ez a
nap volt élete fordulópontja.
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e-mail: hirhozo.hirdetes@t-online.hu, hirhozo@t-online.hu

2010. MÁRCIUS 25.

ZÖLDOLDAL

15

Ingyenes zöldhulladék-begyûjtés
Rákosmentén
2010. március 27-tõl 31-ig

Tisztelt Rákosmentiek!
Rákosmente Önkormányzata idén is ingyenes lakossági
zöldhulladék-begyûjtést szervez. Az elõzõ évhez hasonlóan
az ingatlanok elé kihelyezett gallyakat, ágakat, leveleket elszállíttatjuk. A zöldhulladék bármilyen zsákban kihelyezhetõ, a gallyakat - lehetõség szerint - szíveskedjenek kötegelve
kikészíteni.
Kérjük, a megadott körzetekben a gyûjtés napját megelõzõ
estig készítsék ki a zöldhulladékot!
1. körzet: március 27., szombat:
Rákoskert: Összekötõ utca páros oldal - Pesti út páratlan oldal - Zsigmond utca által határolt terület.
2. körzet: március 28., vasárnap:
Rákosliget és Rákoscsaba-Újtelep: Cinkotai út - hatvani vasútvonal - kerülethatár által határolt belterület.

3. körzet: március 29., hétfõ:
Rákoscsaba: hatvani vasútvonal - Ferihegyi út páros oldal a
Pesti útig - Pesti út páros oldal által határolt terület.
4. körzet: március 30., kedd:
Rákoskeresztúr-Rákoshegy: Régi vám út - 526. sor - hatvani vasútvonal - Ferihegyi út páratlan oldal - Széchenyi utca
páratlan oldal - Táncsics Mihály utca páratlan oldal - szolnoki vasútvonal - Ferihegyi út páratlan oldal - kerülethatár által
határolt terület.
5. körzet: március 31., szerda:
Rákoskeresztúr-Rákoshegy: Összekötõ utca páratlan oldal Pesti út páratlan oldal - Ferihegyi út páros oldal a Széchenyi
utcáig - Széchenyi utca páros oldal - Táncsics Mihály utca páros oldal - szolnoki vasútvonal a Ferihegyi útig - Ferihegyi út
páros oldal által határolt terület.
További tájékoztatás: Környezetvédelmi Csoport: 253-3410,
kornyezet@rakosmente.hu
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Nõnapi kiállítás Rákoskerten
 SZAKÁCS ZSUZSA

B

enkõné Kovács Márta festõmûvész Jártamban-keltemben
címmel mutatta be alkotásait március 6-án a
Rákoskerti Mûvelõdési
Házban, amit egykori
rákoshegyi, Apponyi
utcai alsó tagozatos iskolájának ajánlott. A kiállító mûvészt és munkásságát leánya, Benkõ
Zsuzsanna mûvészettörténész mutatta be a
közönségnek,
akitõl
megtudtuk, hogy a
festmények különféle
vidéki és külföldi utazások színes lenyomatai, amelynek kiindulópontja Rákoshegy volt.
A kiállításon látható
festmények – Ablakomba, Udvar, Teresztenye, Répáshuta –
mindig a helyszínen, a

szabadban készültek,
amit hûen tükröz az alkotások
frissessége,
erõs színhatása.
Kovács Márta sok
évet maga mögött
hagyva, ma is örömmel
elevenítette fel, hogy
családjának hatodik
gyermekeként háromévesen került Rákoshegyre, majd kisdiákként az Apponyi utcai

alsó tagozatos iskolában – majd ötven évvel
ezelõtt – Németh Jánosnétól, Lenke nénitõl
tanulta meg az írás és
olvasás tudományát,
akit meghatódva ölelt
magához a megnyitón.
De eljött gratulálni
Hangay Jakabné, Magdi
néni, a Kép utcai iskola
egykori
igazgatója,
Parrag Emil festõmû-

vész és felesége, Gabi
néni, akiktõl egykor
rajzolni, festeni tanult,
és sok régi iskolatárs.
Márta elmondta, ha
csak teheti, szabadidejét a festészetnek szenteli, ma is tagja a Szabad Képzõ- és Iparmûvészeti Országos Szövetségnek és a Mûvészbarátok Egyesületének. Egykor a Dési

Huber szakkörben Tamás Noémi tanítványaként kezdett el festeni,
majd Maksay Lászlónál
mûvészettörténetet
hallgatott, igen sokat
tanult Parrag Emil és
Tóth Tibor festõmûvészektõl. A Vasutas
Képzõmûvész Kör tagja, ahol Kirchmayer
Károly szobrászmûvész
és Benedek György festõmûvész irányítása
alatt ma is fejleszti tudását.
A délután kedves
színfoltja volt, amikor
Kiss László, a Pál Apostol Általános Iskola és
Gimnázium tehetséges
növendéke után a mûvésznõ édesanyja, a kilencvennégy éves Zsuzsa néni is régi magyar
dalokkal lepte meg leányát ezen a különleges
napon.
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India varázsa
a Renée Caféban
 SZAKÁCS ZSUZSA
rákoshegyi Renée Caféban február 24-én folytatódott Kézdi Nagy Géza
egyetemi tanár elõadása a világ népeinek kultúráiról - a
kulturális antropológus szemével. A célállomás ezúttal a
távoli India volt, ahol az elõadó hosszabb idõt töltött, így
a helyszínen készült fotók segítségével sikerült bepillantanunk India kultúrájába,
hétköznapjaiba, amely a mai
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napig nagyon különbözik a
világ minden más tájától. A
szegényeket és gazdagokat
ma is szorosan összeköti a
hagyományok ápolása.
A hallgatóság soraiban lévõ hölgyek elcsodálkoztak,
hogy Dél-India hegyei között
még ma is él egy olyan szokás, hogy a Toda asszonyoknak egyszerre több férjük is
lehet.
A drágakövek piacán a második helyet foglalják el, érdekesség, hogy az utcán köttetnek az üzletek. A nõk feltûnõen sok aranyat hordanak
magukon, mivel ez az egyetlen, amit magukénak tudhatnak, magántulajdonnal a mai
napig nem rendelkezhetnek,
de a fizikai munkában õk járnak élen. A XVII. században
fehér márványból épült
Tadzs Mahal, India leglátogatottabb turistalátványossága
ezen az estén is elbûvölte a
hallgatóságot.

A részletes menetrend a www.rizlevente.hu honlapon olvasható

