ÖNKORMÁNYZAT

Átszervezik a kerület közművelődését
Egy képviselő cégének vitája az önkormányzattal
Napirend előtt
Április 24-én tartotta havi
rendes ülését Rákosmente
képviselő-testülete. Az ülés
Gócza Szabolcs (MSZP)
külsős bizottsági tag eskütételével kezdődött.
Riz Levente polgármesteri tájékoztatójában a
KEOP-pályázat sikeréről
számolt be, amellyel 500
millió forintos támogatást
nyertek a Diadal úti és az
Újlak utcai iskolák felújítására. Ez lehetővé teszi
a 2010-ben megkezdett
felújítási munka második
fázisának elvégzését. A
beruházásnak köszönhetően a Diadal úti iskolánál
több mint 20%-os, az Újlak utcai iskolánál pedig
40%-ot meghaladó lesz az
energia-megtakarítás. A
Bartók Béla Zeneiskolával
közösen benyújtott pályázatot is siker koronázta: a
TÁMOP-program keretében nyolcmillió forintot
nyertek iskolai, óvodai zenei szakkörökre. Harmadik
jó hírként megérkezett a
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
értesítése, amely szerint az
állam a rákoscsabai Edző
teret ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adta.
„Legalább tíz éve tartó
kálváriának érünk most a
végére. Így az önkormányzat már tulajdonosként tud
eljárni az illegálisan felépített mobil adóvevő-toron�nyal szemben.” – tette hozzá a polgármester.
Napirend előtti felszólalásában Kovács István
IRE-frakcióvezető a hiteles tájékoztatás kerületi
hiányosságáról beszélt. A
képviselő szerint a kerületi újságok minden eszközt
felhasználnak az ellenzéki
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képviselők
lejáratására,
üde kivételt képez ez alól
a Rákosvidék. Kovács kifogásolta a róla és frakciótársáról megjelent előnytelen
képeket, amelyek egy internetes kerületi médiumban jelentek meg, kritikájából természetesen nem
maradhatott ki a Hírhozó
sem. (Mint azt novemberi

vetség (IKSZ) XVII. kerületi szervezete. Szeretettel
várják soraikba a hasonló
értékrend szerint gondolkodó fiatalokat. Elérhetőségük: www.iksz.net.
Napirenden a kerületi
közművelődés átszervezése
Hosszú vitát generált az önkormányzat fenntartásában

Fenke Ferenc

számunkban megírtuk, az
Itthon Rákosmentén Egyesület a mai napig nem fizette ki lapunknak a 2009 januárjában és februárjában
megjelent politikai hirdetéseit. Az akkori rákosligeti
időközi választás kampányának vezetője Kovács
István volt az IRE részéről.)
Kovács meglátása szerint az
elmúlt egy évben a Fidesz–
KDNP vezette Magyarország a Rákosi-rendszer felé
közelít, ezért a képviselő
sárga lapot mutatott fel a
városvezetésnek és jelképesen Orbán Viktor miniszterelnöknek is.
Fenke Ferenc (KDNP)
örömmel számolt be arról,
hogy március elején 11 taggal megalakult az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szö-

működő
közművelődési
intézményrendszer átszervezéséről szóló előterjesztés. Az előterjesztő, Fohsz
Tivadar alpolgármester a
kerületi
közművelődést
gazdaságosabbá és hatékonyabbá tevő koncepció
kidolgozásának szükségességéről beszélt. Az önkormányzatnak nyújtott állami normatív támogatás, az
adóbevételek csökkenése,
valamint a fővárosi forrásmegosztás kedvezőtlen
alakulása miatt vált szükségessé a kerületi intézménystruktúra átalakítása. A javaslat értelmében minden
művelődési intézményt a
Vigyázó Sándor Művelődési Ház alá vonnának össze
egy új igazgatóhelyettesi
poszt létrejöttével, amely

a kisebb művelődési házak
szakmai munkájáért felelne. Az összevonás előnye,
hogy az intézményrendszer
élén egy vezető áll, aki
költséghatékony módon
biztosítja a feladatellátást,
megszüntetve a programkínálatok párhuzamosságát.
Így megvalósul a programok közti átjárhatóság,
összevonhatók egyes szakmai és háttérszolgáltatások
(műsorfüzet, honlapok).
Az összevonás és az ezzel
járó létszámcsökkentés két
lépcsőben valósulna meg.
Június 1-től a Vigyázó Sándor Művelődési Ház telephelyeként működnének a
rákoscsabai, a rákoskerti, a
rákoshegyi és a rákosligeti
művelődési házak, továbbá az Erdős Renée Ház. Az
összevonás a jelenlegi 53
fővel történne meg, ezt követően viszont szeptember
1-től 38,5 fővel működne
tovább az új struktúra. Ezzel
41,5 millió forintot takarít
meg az önkormányzat.
Prém János, a Csekovszky
Árpád Művelődési Ház
nyugalmazott
igazgatója
felszólalásában Széchenyi
Istvánt idézte: „A kiművelt emberfők sokasága
emeli föl a nemzetet.” Az
egykori igazgató szerint az
elmúlt húsz év kiemelkedő
közművelődési munkája elveszhet, ha nem óvjuk ezeket az intézményeket, ezért
alternatív
koncepciókra
van szükség. Janikné Megyeri Rita szerint a kultúrát
nem lehet fiskális alapon
kezelni, amelyik nemzettől
elveszik a kulturális identitását, az elsorvad. Szilágyi
György, a Jobbik parlamenti képviselője felhívta
a figyelmet a kormányfő
HÍRHOZÓ

ÖNKORMÁNYZAT
választások utáni kijelentésére, aki a 3/3 miniszterelnöke kíván lenni, és
minden fontos kérdésben
a konszenzusra törekszik.
Szilágyi szerint a helyi politizálást is ennek a szellemében kéne folytatni. A
képviselő szerint reális a
veszélye a kisebb művelődési házak megszűnésének.
Riz Levente felhívta arra a
figyelmet, hogy kulturális
intézmények a közösségi
élet színterei, megszüntetésük fel sem merült, aki
mást állít, az nem mond
igazat. A városvezetés elkötelezett a művelődési
házak mellett, 2006 ősze
óta korábban nem látott
mértékű intézményfejlesztési programot valósítottak
meg. Felújították a Vigyázó
Sándor Művelődési Házat,
a kerti, csabai, ligeti közösségi házakat. Lukoczki
Károly (MSZP) szerint be
fog szűkülni a kerület kulturális élete, kárhoztatta az
intézményi rendszer központosítását. Nótin Tamás
(Jobbik) szerint sokéves
szakmai tapasztalatuk miatt az intézményvezetőket
is be kellett volna vonni
a javaslat előkészítésébe.
Kovács István szerint a
városvezetés ismét csak a
saját feje után megy, másra egyáltalán nem hallgat.
Az ellenzéki politikus víziója szerint ezek az intézmények kulcsos házakká
silányulnak. Fenke Ferenc
(KDNP) arra utalt, hogy az
egészségügyben, az oktatásban és a kultúrában is súlyos árat kell fizetni a nyolc
év szocialista kormányzásáért. Hatvani Zoltán (Fidesz) a Rákoskerti Művelődési Ház kiváló színvonalú
működéséről beszélt, bízva
abban, hogy ez a jövőben
sem lesz másként. Ha az átszervezést elodáznák, akkor
azzal kéne szembesülnie az
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önkormányzatnak, hogy
szeptembertől nem tudna
az itt dolgozóknak bért folyósítani. Hatvani zárszavában meghívta a jövő évi
Wass Albert-emléknapra
Lukoczki képviselőtársát,
hiszen még sosem volt ilyen
rendezvényen.
Hrutka
Zsolt szocialista frakcióvezető hiányolta a testületi
ülésről a Rákosmente TVt, ezenkívül a megtakarítás
összegének
részletezését
kérte az előterjesztőtől.
Fachet Gergő (IRE) szin-

teljesítésére. Drenyoszkiné
Bihari Éva rákoshegyi lakos
hozzászólásában rávilágított, hogy több mint negyven éve bezárt az említett
temető, az azóta beköltözők
pedig nem gondolták, hogy
a temető újjá fog éledni.
Hogyan oldanák meg a
parkolást, ha újra megnyílik? – érdeklődött az ott
lakók nevében. Gyaraky
Zoltán lakos felháborodásának adott hangot az
előterjesztés kapcsán, amit
szakmailag is érthetetlen-

Lukoczki Károly

tén az előterjesztés újragondolását kérte. Fohsz
Tivadar
összegzésében
megállapította, hogy a vitát elnézve akármilyen javaslattal is állt volna elő
a városvezetés, az ellenzék
reakciója ugyanez lett volna. A név szerinti szavazáson a képviselő-testület
elfogadta az előterjesztést
(14 igen, 6 nem).
A Bocskai utcai temető
hasznosítása
Az önkormányzat a Bocskai utca 56. szám alatt lévő
temető ingatlan értékesítése érdekében kiírt nyilvános pályázat elbírálása
keretében megállapította,
hogy a NIVIS Assistance
Zrt. érvényes ajánlatot tett,
így alkalmas a szerződés

nek tart. A telkek értékvesztéséért ki fogja vállalni
a felelősséget? – hangzott
a kérdés. Bényi Zsolt (Fidesz) rákoshegyi képviselő
válaszában elmondta, hogy
negyedik ciklusát töltvén
a testületben sok olyan
rákoshegyi emberrel váltott szót, akik a temető működését hiányolták. A mai
napig is vannak gondozott
sírhelyek a temetőben, a
létesítmény egésze viszont
nagyon gazos és gondozatlan. A halál és halottaink
természetes része az életünknek, ahogy a kegyeleti
szolgáltatások is. A jelenlegi elhanyagolt terület az
önkormányzat számára haszontalan ilyen formában.
Egy rendezett és közvilágítással ellátott temető csak

javítani fogja a komfortérzetet. Lukoczki Károly szerint nem kell Rákoshegyre
temető, mert közel van az
Új Köztemető. A polgármester megjegyezte, hogy
három hónappal korábban
a testület egyhangúlag döntött a temető területének az
értékesítéséről, ezért a mostani ellenzéki kritikát hiteltelennek tartja. Hrutka
Zsolt a beruházó cég referenciáiról és a tulajdonosi
körről érdeklődött. A cég
képviselője, Szarka Ferenc
megnyugtatta a jelenlévőket, hogy a hamvasztás nem
Rákoshegyen történne. Az
ingatlanárak pedig megháromszorozódtak azokon a
helyeken, ahol modern temető létesült. A kőkerítéssel határolt, rendezett park
nem fogja zavarni az ott
élőket. A 80 férőhelyesre
tervezett parkoló a Lőrinci
út mentén alakítják ki. A
referenciát illetően a képviselő elmondta, hogy 11
éve foglalkoznak temetkezési szolgáltatással, szakértőik között megtalálható a
Nemzeti Kegyeleti Bizottság szakreferense, a tulajdonosi körről viszont ő nem
jogosult nyilatkozni. A cég
23 millió forintos alaptőkével alakult meg, és öt irodával üzemel zrt. formájában.
Nótin Tamás szerint ez a
terület rendezésre szorul,
de szükségesnek tartana egy
lakossági fórumot a kérdés
rendezése végett. Fohsz
Tivadar ígéretet tett arra,
hogy a szabályozási terv
készítése folyamán minden
észrevételt szívesen látnak
majd. A testület az előterjesztést elfogadta (15 igen,
6 nem).
Az óvodai ellátás
átszervezése Rákoshegyen
A képviselők egyhangú
elvi állásfoglalást hoztak
Rákoshegy óvodai ellátá3
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Művelődési házak – takarékosabban
Rákosmentén – mint az
ország szinte minden településén – az évek óta tartó
gazdasági válság átalakította
az önkormányzat működésének gazdasági feltételeit.
Jelentősen csökkentek az állami normatív támogatások,
a helyi adóbevételek, így a
korábbiakhoz képest a helyi
intézményekre jóval kevesebb pénzt lehet fordítani.
Az önkormányzat vezetése
úgy döntött, hogy nem vesz
fel hiteleket a hiány pótlására, hanem takarékossággal
és átalakításokkal őrzi meg
az intézményrendszer működőképességét.
A közművelődés területén a kerület jelenleg négy
önálló művelődési házat és
egy múzeumot finanszíroz,
valamint komoly anyagi
eszközökkel támogatja a

Gózon Kamaraszínház, a
Csekovszky-gyűjtemény Kiállítóháza és a Rákoshegyi
Bartók Zeneház működését.
Ez a hozzáállás nagyon ritka
Budapesten: a fővárosi kerületek nagy része csak egy
közművelődési intézmény
(és esetleg a hozzájuk tartozó egy-két telephely) fenntartására vállalkozik.
Az átalakítási koncepció
kezdettől fogva kizárta az intézménybezárás lehetőségét,
hiszen kerületünk egyik fontos szellemi értékét jelenti
a sokszínű, megfizethető,
helyben nyújtott kulturális
szolgáltatás. Mérlegelni kellett, milyen formában érhető el takarékosság úgy, hogy
a kerületi polgároknak kedves közösségi terek fenntarthatóak maradjanak. Cél volt
továbbá, hogy hatékonyabb

legyen a kínálat megszervezése: az eddigi rendszerben
sok volt a párhuzamosság,
gyakran egymással versenyeztek a művelődési házak,
egy időbe estek színvonalas
programok.
A márciusi testületi ülésen megszületett a döntés a
közművelődési intézményrendszer átszervezéséről.
A javaslat értelmében
minden művelődési intézményt a Vigyázó Sándor
Művelődési Ház alá vonnak
össze. A Csaba Ház – Rákoscsabai Közösségi Ház, a
Csekovszky Árpád Művelődési Ház, a Rákoskerti Művelődési Ház és az Erdős Renée Ház 2011. június 1-jétől
a Vigyázó Sándor Művelődési Ház telephelyeiként
működnek tovább, kisebb
létszámmal. Létrehoztak egy

új igazgatóhelyettesi posztot, amely a kisebb művelődési házak szakmai munkájáért, programszervezéséért
felel.
A változás nem érinti a
Gózon
Kamaraszínházat,
a Bartók Zeneházat és a
Csekovszky Kiállítóházat:
ezek továbbra is alapítványként működnek, amelyeket
az önkormányzat anyagilag
támogat.
Az átalakítás során a jól
bevált, megkedvelt programok, tanfolyamok, a civil
szervezeteknek nyújtott lehetőségek továbbra is megmaradnak, a gazdaságosság
szempontjait
figyelembe
véve minden kerületrész
megfelelő és színvonalas kulturális szolgáltatáshoz juthat.
Forrás: Rákosmente
Önkormányzata

Az érszűkület ellen valamit tenni kell
Életünk egy örökös rohanás,
mindaddig ez folytatódik, míg
e stresszes életvételünk nem
betegíti meg az oxigént és tápanyagot szállító ütőereinket
(érelmeszesedés), így következményesen gátat vetnek a
felgyorsult életünknek. Az ütőerek falába különböző anyagok
(pl. koleszterin) rakódhatnak
le, amelyek csökkentik az érfal
rugalmasságát, érelmeszesedést
okoznak, valamint szűkítik az
ér keresztmetszetét. Mindkét
tényező
vérnyomás-emelkedéshez vezet. Érelmeszesedést
okozhat a helytelen táplálkozás,
zsírban dús ételek fogyasztása,
a dohányzás, a stresszes, túlhajszolt életmód, a cukorbetegség
és a mozgásszegény életmód,
valamint az örökletes háttér. A
szív- és érrendszeri betegségek
hazánkban vezető helyen állnak a halálozási statisztikákban.
Különösen a 40 év felettiek
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A vizsgálat és a kezelés is
fájdalommentes

veszélyeztetettek. Az érelmeszesedésből kifejlődő szív- és
érrendszeri betegségek okozzák
minden második ember halálát
hazánkban. A magyar férfiaknak mindössze 60 százaléka éri
meg a 65. évet! Az alsó végtagi érszűkületnek 4 stádiuma
van. Legenyhébb formájában
panaszok, tünetek nincsenek,

csak műszeres vizsgálattal lehet
kimutatni. A második stádiumban terheléskor jelentkezik a
lábikrában, combban vagy fartájon fáradtság, fájdalom vagy
görcs, ami a betegeket megállásra kényszeríti. Rövid pihenés
után a fájdalom megszűnik és a
járás folytatható. A harmadik
stádiumban már nyugalomban
lép fel a fájdalom. Az utolsó
stádiumban gangraena vagyis
üszkösödés alakul ki. De a zsibbadás, a hidegérzet, az éjszakai
görcs, a fejfájás, a szédülés vagy
fülzúgás is jele lehet az érszűkületnek. A potenciálisan veszélyeztetettek számára jelent óriási esélyt a Nashwan-Parasound
eljárás, mely már több, mint 15
nemzetközi aranyéremmel és 20
nagydíjjal rendelkezik. A készülék hatásosan kezeli infra-, ultra
és hallható hang kibocsájtásával az érszűkületet. A kezelés az
érfal tápanyagfelvételének elő-

segítése révén az erek rugalmasságát megnöveli, így késleltetésre és megelőzésre is kiválóan
alkalmas. 20 alkalom szükséges
mindössze, hogy a betegek
panaszai csökkenjenek, vagy
megszűnjenek. Az eljárás fájdalom- és szövődménymentes.
A kezelést előtt és után orvosi
vizsgálat történik doppleres készülékkel. Mindazoknak ajánlott a szűrővizsgálat és esetlegesen a kezelés, akik az érszűkület
bármilyen rizikófaktorával vagy
tünetével rendelkeznek. Az eljárást alkalmazó centrumok az
ország számos nagyvárosában
megtalálhatóak. Budapesten 5
helyen is alkalmazzák az eljárást, többek között a XVII. kerületben is.
További felvilágosítás és időpontegyeztetés: www.medhungary.com
vagy telefonon a 06-72/551-714,
06-30/595-4344,
06-20/5411466, 06-70/267-3432
(X)
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Önkéntesek takarítottak Rákosmentén
Az idei tavasz nem csak Európában, Rákosmentén is megmozgatta az önkénteseket, több mint kétszázan 100 köbméter szemetet (50 m3 zsákokban – az FKF Zrt. jóvoltából
–, 7 db 8 m3-es konténer – képviselői keretből) gyűjtöttek
össze március 26-án az önkormányzattal, az FKF Zrt.-vel
és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal összefogva kerületünk legszennyezettebb helyein: Rákoskeresztúr: Nyúl-

domb, Népkert, a Színes Házak mögötti szelektív sziget;
Rákoshegy: Helikopter út, Újmajori út sarok, Baross utca,
Felsőbabád utca sarok; Rákoskert: vasúti megálló, Zsigmond utca, Rákoskert sugárút sarok; Rákoscsaba: Anna
utca, Tál-patak hídja, Csabai Piactér, Csabai Temető, Battonya utca; Rákoscsaba-Újtelep: vasútállomás, Naplás út,
Kerektói utca sarok; Rákosliget: vasútállomás.

Rákoskerten Fohsz Tivadar
és Hatvani Zoltán képviselők
álltak a szemétszedők élére, a
vasútállomásnál kisgyerekes
családok zsákokba gyűjtötték
a sok eldobált holmit, Szilágyi
Béla és Enikő a négyéves Diánával, Ignácz Miklós és Orsolya lányaikkal, Boglárkával és
Enikővel, Jósa István és Zita
Flórával és Leventével érkezett az önkéntes munkára. A
szülők elmondták, a Százszorszép óvodában értesültek az
akcióról – Béres Károlyné, az
óvoda vezetője és munkatársai is részt vettek a takarításban –, szívesen jöttek, hisz tavasszal talán még nagyobb az
igény a tiszta utcákra, terekre.
Ráadásul a gyerekek észrevétlenül hozzászoknak, hogy vigyázni kell a környezetre. Az
Összekötő úton, a vasúti átjáró előtt sok embernek jutott
munka, Tóth Csaba, az itteni
erdész fia mérgelődik, hogy az
Erdő utcát megint végigszórták sittel, autóalkatrészekkel,
de még pelenkát is találtak.
Végh Tamás, a közelben lévő
kutyaiskola vezetője és kilenc
munkatársa már harmadik
éve jönnek szemetet szedni,
amiből az idén is volt bőven,

elmondta, a munka mellett az
itt lakók közül többen is szívesen áldoznának, hogy tiszta környezetben élhessenek,
akár konténert is bérelnének,
ha ez megoldást jelentene.
Bényi Zsolt rákoshegyi képviselő több tálca süteménnyel
biztatta az önkénteseket. A
Lőrinci út melletti kiserdőnél
Ilniczky Sándor, rákoskeresztúri orvos és csapata évek óta
részt vállal a takarításban.
Most azt tervezi, vízelfolyó
árkokat ásnak keresztbe a
földutakon, hogy ne tudjanak az autókkal bemenni az
illegális hulladéklerakók. Rákoscsabán megújult a Csaba
vezér téri első világháborús
emlékhely kerítése, megtisz-
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már kora délelőtt megtelt az
út szélén álló nyolc köbméteres konténer.
Rákoshegyen, a Helikopter-lakópark szélén is sokan
dolgoztak – köztük Fejér
Gyula volt képviselő –, hogy
a nap végére megtisztuljon a
terület. Szabó Tiborné Katika népes csapattal takarított az erdő szélén, Takács
Róbert sittlapátolás közben
mesélte, a József Attila-lakótelepről érkezett, az interneten, a Geocachingon, azaz
mozgó geoládából értesült a
rákosmentiek szemétszedési
akciójáról, de a szomszédos
XVI. kerületből is érkezett segítség. Juhász Péter a lakópark
fórumán olvasta a felhívást,

FELHÍVÁS

Április 1-től az FKF Zrt. ismét elszállítja a zöldhulladékot. Az elszállítást végző célgépek kizárólag az
FKF Zrt. logójával ellátott műanyag zsákokban kikészített zöldhulladékot gyűjtik be az ingatlanok elől. A
gyűjtőzsákok ára tartalmazza az elszállítás és a komposztálás költségét is. A zsákokba tehető: lomb, fa- és
bokornyesedék, nyírt fű és gyom. Kérjük a vastagabb
faágakat darabolva, összekötve helyezzék a zsákok
mellé, fontos, hogy ne legyenek 1 m-nél hosszabbak!
További információ: kornyezet@rakosmente.hu

tult a piactér környéke Dunai
Mónika és Virág Mihály képviselők csapatának köszönhetően. Keresztúron a Kaszáló
lakótelepen, a színes házaknál
és a Népkertben takarítottak.
Rózsahegyi Péter képviselő,
a nap ötletgazdája és a ligeti
családok a vasútállomás környékét takarították, ezután
a Népkertben találkoztunk
velük, ahol a Rákosmenti
Mezei Őrszolgálat tagjai bográcsgulyással látták vendégül
Rákosmente
önkénteseit.
Oláh Csaba, a mezőőrök vezetője örvendetesnek találta, hogy újabb települések
– Kőbánya, Pécel, Maglód,
Nagytarcsa – akarnak csatlakozni az őrszolgálathoz, amely
jelenleg a XVI. és XVII. kerületben látja el a feladatát.
Munka van bőven, kerületünk Budapest legnagyobb kiterjedésű területén fekszik, a
termőföldek, szántóföldek, erdők, hobbikertek, gyümölcsösök védelme mindannyiunk
érdeke. A nap levezetéseként
a Kárpátia Lovasudvar jóvoltából ki lehetett próbálni a
lovak türelmét a megtisztított
Népkertben.

Szakács Zsuzsa 
HÍRHOZÓ
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Légrády Sándor posztumusz kiállítása
Wittner Mária, a Fidesz országgyűlési képviselője, az
1956-os forradalom hőse
nyitotta meg Légrády Sándor (1906–1987) grafikus és
bélyegtervező posztumusz kiállítását a Csabaházban.
A művész fia bemutatta az
Erdélyi Madonna másolatát,
majd elmondta, édesapja
ezzel a munkájával Aachenben harmadik lett 1953-ban,
ahol a világ legszebb Madonna-bélyegei versenyez-

tek, és csak Raffaello Sixtusi
Madonnája és Michelangelo
Piétája tudta megelőzni.

Légrády Sándor már tizenegy évesen üvegfestő inasként katonaképek és portrék

rajzolásával segítette családját, az Iparművészeti Főiskola ötvös szakát végezte el.
Pályafutása üvegfestőként
indult – gellérthegyi Sziklakápolna, Zsidó Gimnázium
üvegablakai –, majd a harmincas években a Magyar
Királyi Nyomda tervezőjeként kidolgozta a mélynyomásos nyomdatechnikát a
bélyegművészetben, amit az
egész világon alkalmaznak.
Szakács Zsuzsa



Papp Lajos volt a vendég Rákoskerten
A nyugalmazott világhírű
szívsebész, Dr. Papp Lajos
legújabb könyvének, a Segíts ég!-nek bemutatásával
folytatódott a nagysikerű
„Beszélő” könyvek sorozat
Hollós János újságíró vezetésével a Rákoskerti Művelődési Házban.
A professzor legfőbb célja
most is az volt, hogy a ma-

gyar nép testi-lelki egészségét szolgálja, amihez Istent
hívta segítségül. Könyvében
megpróbálta elmagyarázni,
mit jelent századunkban
legyőzni önmagunkat, mit
jelent nemet mondani a
kísértésekre, mit jelent napjainkban a kizökkent idő
helyretolása, miképpen válik a misztériumjáték hősévé

az, aki részt vállal a kizökkent idő helyretolásáért folyó hatalmas küzdelemben.
A kötetben az évek során
elhangzott vagy publikált,
vele készült riportoktól
kezdve a tudományos, külföldi szakirodalomból származó cikkválogatásig sokféle téma megtalálható.
Szakács Zsuzsa



Károlyi Ernő kiállítása
Lovranban

35 éves a Rákoshegyi
Modellező Klub

Április 9-én a lovrani Laurus Galériában nyílt meg Károlyi Ernő Rákoskerten élő festőművész kiállítása. A művész, aki korábbi személyes élményei alapján festette meg
Lovran hangulatos óvárosát és gyönyörű tengerpartját,
Emil Grzin polgármester meghívásának tett eleget a kiálMunkatársunktól 
lítás megrendezésével.

Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Rákoshegyi
Modellező Klub a Csabaházban, ahol az elmúlt időszak
eseményeit és eredményeit tablókon mutatták be. A kiállítást Dombóvári Antal nyitotta meg, aki nagy segítségükre volt a klub indulásánál is.
A modellező klub 1975-ben három pedagógus irányításával, először szakkörként indult – emlékezett vissza
Litomiczky Sándor klubvezető – a Kép utcai Általános
Iskolában, majd az MHSZ irányításával működtünk. A
nálunk modellező diákok az évek során megtanultak pontosan, precízen számolni, megismerkedtek a fűrésszel, csiszolással, elsajátították az alapfokú műszaki rajz ismereteit,
megtanultak bánni a fával, a kézügyességük is egyre jobb
lett. Ők felnőttként is nagy hasznát vették az egykor nálunk tanultaknak , hisz hárman közülük főpilótaként dolgozik a Malévnál, hárman repülőgép-szerelők lettek, de
a precizitásnak köszönhetően órás és ékszerész is van közöttük. A mostani kisdiákok közül már egyre kevesebben
érdeklődnek a modellépítés iránt, szívesebben választják
Szakács Zsuzsa 
számítógépes játékokat.
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