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Képviselői fogadóórák
POlgármester, Országgyűlési KéPviselő
riz Levente – Fidesz – Előzetes bejelentkezés: 253-3306, 253-
3398.

Jegyző
Dr. rúzsa ágnes jegyző: április 15. Előzetes bejelentkezés: 
1/253-3320; 253-3319. 

ALpoLgármesterek
Fohsz tivadar – Fidesz – április 22. Bejelentkezni az ügyfélszol-
gálati irodában lehet. * Horváth tamás – Fidesz – április 29. 
Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet.

a KéPviselő-testület tagJai
Dr. bényi zsolt – Fidesz 6. evk., a hónap utolsó csütörtökén 
17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
Dunai mónika – Fidesz, 11. evk. – minden hónap első szer-
dáján 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Fachet gergő – Itthon Rákosmentén Egyesület, egyeztetés 
alapján, tel.: 06-30-989-2625, (képviselő-testületi iroda).
Dr. Fenke Ferenc – KDNP, 4. evk., minden hónap első hétfő-
jén a Polgármesteri Hivatal 303-as szobájában 14-15 között.
Fohsz tivadar – Fidesz, 8. evk. – a hónap 1. csütörtökén 
17-18 óráig a Rezgő utcai óvoda, a hónap 2. péntekén 17-
18-ig a Rákoskerti Művelődési Házban.
Hatvani zoltán – Fidesz, 9. evk., a hónap 1. keddjén 
8.00-9.00-ig a Rákoskerti Művelődési Házban, a hónap 2. 
péntekén 17-18-ig a Rákoskerti Művelődési Házban, telefonon 
történő bejelentkezés alapján a bejelentő lakásán (mozgásá-
ban korlátozottak esetén) tel.: 06-30-944-0203.
Horváth tamás – Fidesz, 12. evk. – minden hónap első 
keddjén 18 órakor a Diadal úti iskolában, minden hónap első 
szerdáján 18-19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Hrutka zsolt – MSZP,  minden hónap 1. hétfőjén 18-
19-ig az MSZP irodában, 1173 Bp., Kaszáló utca 45. alatt.
Koszorúsné tóth Katalin – Fidesz, 1. evk. – hónap 1. 
hétfőjén 17-18-ig a Hófehérke óvodában.
kovács istván – Itthon Rákosmentén Egyesület – előzetes 
egyeztetés alapján, tel.: 06-20-569-2300.
Lukoczki károly – MSZP,  minden hónap 1. hétfőjén 18-
19-ig az MSZP irodában, Kaszáló utca 45. alatt.
Nagy anikó – Fidesz, 7. evk. – Minden hónap negyedik 
hétfőjén 17-18 óráig a Családi és Társadalmi Rendezvények 
Házában, Csabai út 20. Lehetséges más időpontokban is 
előzetes bejelentkezés alapján. Tel: 06- 20-225-5396.
Nótin tamás Jobbik – előzetes telefonos egyeztetés alapján 
Tel: 06-70-392-1203, 1173 Bp., Ferihegyi út 78. fsz.
Dr. Piláth Károly – Fidesz, 13. evk., a hónap első keddjén 
18 órakor a Diadal úti Általános Iskolában.
Petrőczy Dániel – Fidesz, 3. evk. minden hónap első hét-
főjén a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium-
ban 18-19 között.
rózsahegyi Péter – Fidesz, 14. evk., minden hónap első 
csütörtökén 18–19 óráig a Csekovszky Árpád Művelődési 
Házban, minden hónap harmadik szerdáján17–18 óráig a 
Robogó óvodában.
ruthner györgy – MSZP – a hónap 1. hétfőjén 18-19-ig 
az MSZP irodában, 1173 Bp., Kaszáló utca 45. alatt.
szabó tiborné KDNP, 5. evk. minden hónap utolsó csütörtö-
kén 17-18 között a Rákoshegyi Közösségi Házban.
várbíró anita Fidesz, 2. evk. – minden hónap első hétfőjén az 
Újlak utcai Általános Iskolában 18-19 között. Tel: 06-20-251-4801
virág mihály – Fidesz, 10. evk. – minden hónap első szerda 
18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.

Fohsz Tivadar alpolgármes-
ter rákoskerti képviselőtár-
sával, Hatvani Zoltánnal és 
Virág Mihály rákoscsabai 
önkormányzati képviselő-
vel március 13-án mutatta 
be a sajtó képviselőinek a 
hárommillió forintból fel-
újított rákoskerti egészség-
ügyi intézményt. 

Az eseményen a Piroska 
Óvoda apróságai szép da-
lokkal teremtettek jó han-
gulatot, majd dr. Péterfai 
János gyermekorvosnak 
átadták a maguk készítette 
Rákoskert-zászlókat, ame-
lyeket a vizsgálatokat hűsé-
gesen viselő kisgyermekek 
fognak megkapni a doktor 
bácsitól. Fohsz Tivadar el-
mondta, korábbi terveik 
szerint a rendelő épületé-
nek felújítása, bővítése a 
Kucorgó tér rendezésének 

részeként valósult volna 
meg, azonban a válság köz-
beszólt, a beruházás meg-
hiúsult. Képviselőtársaival 
együtt nem mondtak le 
véglegesen a rendelő tel-
jes rekonstrukciójáról, de 
egyelőre a legszükségesebb 
átalakításokat finanszí-
rozták 1-1 millió forintos 
képviselői hozzájárulással. 
A felújítás során – az orvo-
sok, védőnők javaslatait is 
messzemenően figyelembe 
véve – megszűnt az a tart-
hatatlan állapot, hogy a 
beteg, illetve az egészséges 
gyerekek egy légtérben vá-
rakozzanak, külön bejárat 
létesült a védőnők számára, 
falat helyeztek át, a festő-
mázoló munkák során pe-
dig új színt kaptak a vára-
kozó és rendelő helyiségek.

 Kili Tamás 

megújult a Csongrád utcai 
gyermekorvosi rendelő
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Rákosliget
A Gregor József Általános 
Iskola aulájában megrende-
zett ünnepségen részt vett 
Riz Levente polgármester, 
országgyűlési képviselő, 
Horváth Tamás és Fohsz 
Tivadar alpolgármesterek, 
Rózsahegyi Péter, Szabó Ti-
borné, Lukoczki Károly és 
Hrutka Zsolt önkormányza-
ti képviselők.

Pék Zsuzsi dudajátéka 
után az iskola negyedikes 
tanulói korabeli versekkel, 
dalokkal emlékeztek a már-
ciusi ifjakra.

Horváth Tibor történész, 
a Hírhozó szerkesztőségve-
zetője ünnepi megemléke-
zésében visszaemlékezett a 
nyolcvanas évek központi-
lag irányított ünnepségeire, 
amikor március 15-ét tuda-
tosan összemosták március 
21-ével, az 1919-ben kiki-
áltott Tanácsköztársaság 
dátumával. Ma viszont már 
jogunk és lehetőségünk van 
ünnepelni, már csak raj-
tunk múlik, miként külön-
böztetjük meg ünnepeinket 
a hétköznapoktól. Horváth 
Tibor felolvasta a Magyar 
Nemzetben megjelent, Ku-
lin Ferenc által jegyzett 
cikket, amely merőben új 
aspektusú megállapítást fo-
galmazott meg a kiegyezés-
ről: a szembenálló táborok 
nem vették észre, hogy a ki-
egyezéssel nem a nemzet és 
a dinasztia érdekei közötti 
megállapodás jött létre, ha-
nem egy nemzetek és biro-
dalmak fölötti pénzhatalom 
diktált feltételeket az egy-
mással kötött közjogi alku-
ban kölcsönösen érdekelt 
feleknek. Már a reformkor-
ban is az volt a magyar tár-
sadalom egyik legfontosabb 
problémája, hogy a magyar 

pénzügyeket monopólium-
ként egy bécsi magánbank 
intézte. Amikor 1848-ban 
Kossuth lett a pénzügymi-
niszter, hozzáfogott az üres 
államkassza megtöltéséhez, 
és egy bankjegynyomda fel-
állításához. A bécsi Roth-
schild-ház irányítása alatt 
álló Osztrák Nemzeti Bank 
(ONB), azonban nem volt 
hajlandó valódi pénzre be-
váltani az általa kibocsátott 
bankjegyeket, és gyorsított 
ütemben vonta ki a nemes-
fém- és ércpénzt külföldre. 
Kossuth ezért már 1848. 
április 19-én rendeletileg 
tiltotta meg az arany és az 
ezüst külföldre vitelét. Az 
ONB azt akarta, hogy a 

magyar kormány tőle ve-
gyen fel 12 millió forint 
hitelpénzt azzal a feltétellel, 
hogy a kormány ismerje el 
az ONB bankjegykibocsátó 
monopóliumát Magyaror-
szág területén, és fizessen 
kamatot a Rothschildok ál-
tal nyújtott hitelpénz után. 
Kossuth ezt elutasította. A 
pénzügyekben megmutat-
kozó kibékíthetetlen ellen-
tét vezetett el a fegyveres 
konfliktushoz. 

Az ünnepi megemlékezés 
befejezéseként a megjelent 
szervezetek képviselői és a 
rákosligeti polgárok az or-
szágzászlónál elhelyezték a 
megemlékezés virágait.

Rákoscsaba
A Rákoscsabai Polgári Kör 
által rendezett ünnepségre 
sűrű hóesésben érkeztek a 
résztvevők, köztük Riz Le-
vente polgármester, Fohsz 
Tivadar és Horváth Tamás 
alpolgármesterek, Dunai 
Mónika, Virág Mihály, 
Hatvani Zoltán, Szabó Ti-
borné és Fachet Gergő ön-
kormányzati képviselők, 
hogy együtt emlékezzenek 
az 1848–49-es szabadság-
harc és forradalom hőseire. 

A Szabadság Sugárúti Ál-
talános Iskola ünnepi mű-
sora után Dunai Mónika 
emlékezett a márciusi ifjak 
példaértékű cselekedetére, 
arra, ahogyan szembeszáll-
tak az elnyomó hatalommal, 
nem félve a megtorlástól, a 
legkeményebb fegyverrel, a 
tiszta szavak erejével indul-
tak harcba. –Ezen a napon 
egy maroknyi fiatal „írástu-
dó” elindított egy lavinát, 
amely megváltoztatta a nép 
életét. Erőt adott és 165 éve 
minden tavasszal erőt ad, 
hogy higgyünk magunkban, 
hogy legyünk büszkék a ma-
gyarságunkra. A beszédben 
elhangzott, emlékezzünk 
ezen a napon Széchenyire, 
Kossuthra, akik együtt kép-
viselik az ünnep eszméjét, 
a szabadság- és hazaszerete-
tet. Emlékezzünk Petőfire, 
aki verseivel erősítette a 
nemzetet. Emlékezzünk a 
magyar szabadságharcosok-
ra, köztük a rákoscsabaiak-
ra, akik életüket áldozták. 
Emlékezzünk az anyákra, 
akik fiaikat küldték az igaz 
harcba, emlékezzünk a mes-
terekre, akik fegyverrel lát-
ták el a harcba menőket, 
emlékezzünk a földműve-
sekre, akik élelmet adtak 
a magyar népnek. Március 
15-e igazi közösségi ün-
nep, szolidaritást teremtő 
és érzelmeket megmozgató, 
amely nem múlhat el soha 
– zárta ünnepi beszédét Du-
nai Mónika. 

A Csaba Házból lovas 
huszárok kíséretében in-
dultak a résztvevők a Csaba 
vezér téri Kossuth-szobor-
hoz, hogy ott koszorút he-
lyezzenek el, emlékezve az 
1848–49-es szabadságharc 
hőseire.

  Szakács Zsuzsa 

A civil szervezetek 48-as megemlékezései
Rákosligeten és Rákoscsabán a szabadságharc hőseit méltatták
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Pápai Erika Jászai-díjas szí-
nésznő volt a vendég már-
cius 8-án a Vigyázó Sándor 
Művelődési Ház pódium-
színpadán, ahol Alessandro 
Baricco sikeres könyvét in-
terpretálta nagy sikerrel. A 
selyem címmel megjelent 
mű szerelemről, vágyakozás-
ról, szenvedélyről és elsza-
lasztott lehetőségekről szól. 
Nem regény. Nem is elbe-
szélés. Egy történet. Olyan 
férfiról, aki beutazza a vilá-
got, és a végén egy szeles tó 
partján ül egész nap. Mond-
hatnánk, hogy szerelmi tör-
ténet, de ha csupán az volna, 
nem érné meg elmondani. 
Szerepel benne vágy és fáj-
dalom, mindkettőről tud-
juk, mi fán terem, még sincs 
rá igazi szavunk. Ebben a 
történetben egészen új ar-
cát mutatja meg a szerelem. 
Visszafogott és mindent fel-
forgató, életre szóló és halá-
los. Ilyen az, ha valaki akár 
az egész életét képes kocká-
ra tenni egy érzésért. Aztán 
rá kell döbbennie, hogy az 
igazi nőt mégsem ott találta 
meg, ahol kereste. Hegedűn 
közreműködött Horváth Já-
nos. Zeneszerző: Bella Máté.

Sokan vannak Rákos-
mentén, akik gyermekkora 
óta ismerik Pápai Erikát, 
a sikeres színésznőt, aki az 
elmúlt évtizedek alatt mit 
sem változott, elmondásuk 
szerint. Ma is ugyanolyan 
harmonikus, kiegyensú-
lyozott mint egykor. A rá-
koskeresztúri Fürst Sándor 
Gimnázium tanulójaként 
ismerkedett meg a színpad-
dal. Szeifnerné Csetényi 
Anikó magyartanár, az isko-
lában működő Ascher Osz-
kár Színjátszó Kör vezetője 
javasolta neki, hogy kap-
csolódjon be az ascherosok 
munkájába. Érettségi után a 
színjátszósok biztatására – si-
keres jogi felvételije ellenére 
– jelentkezett a Filmművé-
szeti Főiskolára, eredménye-
sen. Negyvenéves korában 
úgy a magánéletében, mint 
színészi pályáján egymást ér-
ték a sorsdöntő változások. 
Egy hirtelen jött szerelem 
következményeként Pápai 
Erika egyik napról a másikra 
férjhez ment, majd hamaro-
san megszülte gyermeküket. 
De ezzel még mindig nincs 
vége merész lépéseinek, hisz 
tizennégy remek évad után 

otthagyta a Vígszínházat, 
ahol sok szerepben mutatta 
meg tehetségét. A padlás 
című musicalben a Kölyköt 
több mint hatszázszor alakí-
totta óriási sikerrel. Akko-
riban azt nyilatkozta, hogy 
prózai színésznőként más-
féle szerepekre, komolyabb 
feladatokra vágyik. Úgy 
érezte, ha akkor nem jön el 
a Vígszínházból, örökre ben-
ne marad a ráosztott édeske 
szerepkörben. Nem félt a 
változástól, kisgyermekes 
színésznőként, nem a köny-
nyebbik utat választotta, 
szabadúszó lett és elkezdőd-
tek a monodrámák, önálló 
estek. Merész döntés volt, és 
nehéz is, hiszen egyszeriben 
elrugaszkodott a biztos talaj-

ról. Ugyanakkor azt gondol-
ta, meg kell néznie, mi van 
a látszólagos védőburkon kí-
vül. Ki akarta próbálnia, mi-
lyen az, amikor nem kap ha-
vonta fix fizetést. Azóta már 
tudja, hogy egzisztenciálisan 
sokkal kiszámíthatatlanabb, 
másrészt jó, hogy különböző 
színházakban, mindig más 
kollégákkal dolgozik. Pápai 
Erika azt sem titkolja, hogy 
már szívesen tartozna egy 
társulathoz. – Amióta béké-
ben vagyok önmagammal, 
majdhogynem mindegy, 
milyen közegbe kerülök. 
Mindenhol meg tudom te-
remteni magam körül azt a 
légkört, amelyben jól érzem 
magam – vallja a színésznő.

 Szakács Zsuzsa 

Pápai Erika-est

A Nemzetközi Nőnap alkalmából március 7-én Fohsz Ti-
vadar alpolgármester és Hatvani Zoltán rákoskerti önkor-
mányzati képviselő virággal, süteménnyel köszöntötte a 
Rákoskerti Idősek Klubjának hölgy tagjait, majd Fülöpné 
Szűcs Éva, a klub vezetője és Holcz Jenő, a közösség 83 
éves férfitagja mondott köszöntőt. 

A remek hangulatról a Rákoskertért-díjas Zsuzsa Mi-
hály, Aranykoszorús nótaénekes gondoskodott, zenés-
verses összeállításában a gyengébb nemmel kapcsolatos 
dalokkal kedveskedett az ünneplő közönségnek. Köszön-
tőjében Fohsz Tivadar sok boldogságot, erőt, de legfőképp 
jó egészséget kívánt mindenkinek. Hangsúlyozta, bár ma 
már a hölgyek kellőképpen megbecsült, elismert tagjai a 
társadalomnak, a férfiaknak legalább ezen a napon köszö-
netet kell mondaniuk mindazért a sok szeretetért, fáradsá-
gért, amit a nők nyújtanak számukra.  Kili Tamás 

Nőnapi köszöntő rákoskerten
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