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Tisztelt Rákosmenti Polgárok!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkor-

mányzatának Képviselő-testülete 2011. december 1-jén, 
csütörtökön 18.00 órakor a Vigyázó Sándor Művelődési Ház 
fórumtermében (1173 Budapest Pesti út 113.)

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.
Minden érdeklődő rákosmenti polgárt szeretettel vá-

runk! Számítunk véleményükre, javaslataikra. Kérdései-
ket feltehetik a helyszínen, e-mailben a kozmeghallgatas@
rakosmente.hu címen, valamint postán is elküldhetik a 
1173 Budapest, Pesti út 165. címre az alábbi űrlapon:

NÉV:……….…………………………………………….....
LAKCÍM:…..………………………………………….........
TELEFON ............................ E-MAIL:…….………………
TÉMA:……..……………………….………………………
KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉS:……..….………………………....
……………………………………………………………...
………………………………………...……………………
…………………………………………...…………………

Üdvözlettel:
 Riz Levente
 polgármester

December 1-jén 
közmeghallgatás

elfogadták a szociális célú 
gazdálkodási tartalék 2011. 
év III. negyedévi felhaszná-
lásáról szóló beszámolót.

Napirend után
Petrőczy Dániel a keresztúri 
körzetében található három 
játszótérről szólva megje-
gyezte, hogy nem csupán az 
idő vasfoga, hanem „a van-
dálok vaskeze” is kikezdi a 
játszóeszközöket. A Pesti út 
155. és a Diák utcai játszó-
tereken a kerítés drótfonatá-
nak maradékait is el kellett 
távolítani a Rákosmente 
Kft.-nek balesetveszélyessé-
gük miatt. A Csárdás játszó-
téren szintén megrongálták 
a kerítést. Ezek a rongálások 
a környéken élők megfigye-
lései szerint javarészt péntek 
és szombat este történnek. 
Petrőczy minden igyekezeté-
vel azon lesz, hogy a jövőben 
ezt a vandalizmust megaka-
dályozzák, amihez a rendőr-
ség és a helyi lakók segítsé-
gét is kéri. Horváth Tamás 
alpolgármester szerint sajnos 
nemcsak ebben a körzetben 
probléma a vandalizmus, ha-
nem kerületszerte.

Nótin Tamás az önkor-
mányzat sportcsoportja által 
kiírt teremlabdarúgó torna 
magas nevezési díját kifo-
gásolta (45.000 Ft csapa-
tonként), ahol a díjazottak 
focilabdát kapnak. A mos-
tani gazdasági helyzetben 
ez a nevezési díj sok fiatal 
számára megfizethetetlen. 
Fontos lenne a hátrányos 
helyzetűek segítése az ilyen 
tornáknál is, hogy ők is spor-
tolhassanak. Fohsz Tivadar 
válaszában elmondta, hogy 
egy több hónapon keresztül 
tartó teremtornáról van szó, 
ahol sokfős csapatok szoktak 
elindulni. Ha ennyi felé el-
osztjuk a nevezési díjat, már 
nem beszélhetünk horribilis 
összegről, ugyanakkor, ha 
egy rossz anyagi helyzetű 
csapat szeretne indulni, a 

képviselői keretből meg-
oldható az indulásuk finan-
szírozása. Hatvani Zoltán 
(Fidesz) rákoskerti képviselő 
köszönetet mondott az ön-
kormányzatnak a gyors és 
hatékony beavatkozásért a 
197-es busz pontosított me-
netrendje ügyében, a Sziget-
csép utca forgalomcsillapí-
tása érdekében, valamint az 
összekötő utak (Aknász u., 
Görögszállás u., Bartushegy 
u.) felújításáért, amelyek ok-
tóber elején készültek el.

Kovács István 
már nem emlékszik 
az IRE tartozására
A Hírhozónak több mint 
két és fél éve 212.000 Ft + 
áfa összeggel tartozó Itthon 
Rákosmentén Egyesület 

frakcióvezetője sérelmez-
te, hogy lapunkban „olyan 
színben tüntettük fel hozzá-
szólásait, amelyek közröhej 
tárgyát képezik”. Kovács úgy 
érzi, hogy „közpénzből fo-
lyik az ellenzéki képviselők 
dehonesztálása”, ennek a 
„folyamatnak” a leállításhoz 
kérte a polgármester segít-
ségét. Kovács az új étterem 
és a piac körüli parkolási 
problémákra hívta még fel 
a figyelmet. (Kovács tagad-
ta személyes érintettségét a 
tartozásban, holott 2009 ja-
nuárjában egy, februárjában 
pedig két alkalommal az IRE 
kampányfőnökeként ő küld-
te el lapunknak a hirdetések 
anyagát e-mailben. A hirdetési 
megrendelőt Kovács elmulasz-
totta aláírni többszöri kérésünk 

ellenére, ezt követően a fizetési 
felszólításunkat vonakodott 
átvenni hosszú hónapokon ke-
resztül. Mivel fizetési hajlan-
dóság azóta sem mutatkozott 
részéről, okkal feltételezhetjük, 
hogy Kovács István rosszhisze-
műen nem írta alá a hirdetési 
megrendelőt. A frakcióvezető 
legújabb meglátásában vitatja 
a kiadó anyagi követelésének 
nagyságát, holott a tarifaára-
inkkal a megrendelés feladása-
kor tisztában volt. – a szerk.)

Lukoczki Károly (MSZP) 
az Egyesített Szolgáltató 
Központ keretein belül mű-
ködő Támogató Szolgálat 
júliusi megszűntetését kri-
tizálta. A képviselő a kör-
nyező kerületekkel történő 
intenzív szociális együttmű-
ködés szükségességét hang-
súlyozta, amelyet ugyanúgy 
fel lehetne erősíteni, mint 
például a mezőőri szolgála-
tot. Ezért létre kellene hozni 
egy kerületek közötti közös-
ségi támogató szolgálatot, 
ami az olcsóbb és hatéko-
nyabb működést szolgálná. 
Ennek kialakításához kérte 
a polgármester segítségét 
Lukoczki. „Rákosmente Ön-
kormányzata kiterjedt intéz-
ményrendszert működtet a 
fogyatékkal élők számára. A 
demens idősek napközbeni 
ellátását kevés önkormány-
zat vállalja magára, mi meg-
tesszük. Az utóbbi években 
nagy intenzitással fejlesztet-
tük közösségi intézménye-
inket az akadálymentesítés 
területén.” – válaszolta Riz 
Levente. Fohsz Tivadar a 
Támogató Szolgálat meg-
szüntetése kapcsán megje-
gyezte, hogy ez egy nehezen 
finanszírozható, önként 
vállalt feladat volt. Dolgoz-
nak egy alternatív megol-
dáson, amely egy nonprofit 
támogató szolgálat lehetne, 
melynek az igénybevételi 
költségét átalánydíjban ha-
tároznák meg.

Horváth Tibor 

képviselői fogadóórák
Polgármester, országgYűlési kéPviselő
riz levente – Fidesz – Előzetes bejelentkezés: 253-3306, 253-
3398.

JegYző
Dr. rúzsa ágnes jegyző: november 21. Előzetes bejelentke-
zés: 257-5054. 

AlPolgármesterek
Fohsz tivadar – Fidesz – november 14. Bejelentkezni az 
ügyfélszolgálati irodában lehet. * horváth tamás – Fidesz –  
december 5. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet.

A kéPviselő-testület tAgJAi
Dr. bényi zsolt – Fidesz 6. evk., a hónap utolsó csütörtö-
kén 17–18 óra, Rákoshegyi Közösségi Ház.
Dunai mónika – Fidesz, 11. evk. – minden hónap második 
szerdáján 18–19 között a Rákoscsabai Közösségi Házban.
Dr. Fachet gergő – Itthon Rákosmentén Egyesület, egyezte-
tés 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 
(mozgásában korlátozottak esetén) tel.: 06-30-944-0203.
horváth tamás – Fidesz, 12. evk. – minden hónap első 
keddjén 18 órakor a Diadal úti iskolában.
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 alap-
ján Tel: 06-70-392-1203, 1173 Bp., Ferihegyi út 78. fsz.
Dr. Piláth károly – Fidesz, 13. evk., a hónap első kedd-
jén 18 órakor a Diadal úti Általános Iskolában.
Petrőczy Dániel – Fidesz, 3. evk. minden hónap első 
hétfőjén a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimná-
ziumban 18-19 között.
rózsahegyi Péter – Fidesz, 14. evk., minden hónap első 
csütörtökén 18–19 óráig a Csekovszky Árpád Művelődési 
Házban.
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 csütör-
tökén 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 
8-9 óráig Edző téri Fehér Akác gondozási központ, 18–19 
között a Rákoscsabai Közösségi Házban.

Fohsz Tivadar

Hatvani Zoltán

Figyelem!
A Madárdomb közbiztonságának javítása érdekében lakossági 
fórumra várom az érdeklődőket
2011. november 15-én 17 órától az Összefogás Óvodában.
Meghívott vendég: Krammer György kerületünk rendőrkapi-
tánya, Marton Rudolf, a Delta Polgárőrség vezetője, valamint 
Várbíró Anita, a 2.sz választókörzet képviselője

Mindenkit szeretettel várok: 

 Koszorúsné Tóth Katalin
 önkormányzati képviselő
 1. sz választókörzet

Jogsegély Veresné Dr. Hole Ágnes 
November 22-én (kedd) 18-19 
óráig * Építésügyi szaktanácsadás 
Krupánszki Teréz minden hónap első 
keddje 18-19 óráig csak XVII. kerü-
letiek számára. E-mail: krupanszkit@
gmail.com * Növényvédelmi tanács-
adás Gál Miklós November 17-én 
(csütörtök) 18-19 óráig. E-mail: 
miklos.gal@t-online.hu * Informati-

kai tanácsadás Gulyás Lajos: gulyas.
lajos @vodafone.hu, 06-70-367-97-
00 * EU-pályázati tanácsadás Berey 
István  berey@hu.inter.net
Irodánk: Rákoscsaba, Péceli út 106. 
telefon: +36-1-259-13-14
Nyitva tartás: minden héten kedd és 
csütörtök 16-19-óráig. 
www.rakosmente.fidesz.hu, 
rakosmente@fidesz.hu

ingyenes szolgáltatások 
a Fidesz irodájában

Reka
Highlight
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A Vigyázó Sándor Művelő-
dési Házban október 26-án 
megtartott tanácskozáson 
– amelyre a kerületi szoci-
ális intézmények, egyházak, 
civil szervezetek és alapít-
ványok képviselői kap-
tak meghívást – részt vett 
Fohsz Tivadar alpolgár-
mester, Nagy Zsolt polgár-
mesteri referens, Gombás 
Adrienne, az Egészségügyi 
és Szociális Iroda vezetője, 
valamint munkatársai, Pá-
dár Gabriella, Domján Ala-
dárné és Matécsa Péter.

Köszöntőjében Fohsz 
Tivadar hangsúlyozta, 
Rákosmente Önkormány-
zata kiemelkedően fontos 
céljának tartja a kerületi 
szociális támogatási rend-
szer folyamatos erősítését 
és szélesítését. Pontosan 
ennek okán az elmúlt hó-
napok történései, a válság, 
és ezzel együtt a szociális fe-
szültségek erősödése inspi-
rálta az önkormányzatot egy 
soron kívüli szociális kerek-
asztal összehívására. Beszá-
molt arról is, hogy 2012-
ben a korábbinál sokkal 
kevesebbet tudnak a szoci-
ális szférára áldozni, ezért 
a képviselő-testületnek le 
kellett mondania néhány 
– részben önként vállalt – 
feladat finanszírozásáról. A 
tanácskozás másik okaként 
jelölte meg, hogy jelenleg 
az önkormányzatra hárul a 
szervezetek közötti kapcso-
lattartás oroszlánrésze, és 
azt szeretnék, ha ezen sike-
rülne változtatni.

A szociális háló rend-
szerével kapcsolatban Pá-

dár Gabriella arról beszélt, 
hogy önkormányzati irányí-
tással Rákosmentén a Csa-
ládsegítő Központ, az Egye-
sített Szolgáltató Központ 
és a Gyermekjóléti Központ 
képezi a szociális háló ge-
rincét. Ezekben az intézmé-
nyekben kerülnek képbe a 
különböző élethelyzetekből 
adódó szociális problémák: 
öregség, betegség, tartós fo-
gyatékosság, illetve napja-
inkban az egyre több embert 
érintő jövedelemhiány. A 
87 ezer lelket számláló ke-
rületi lakosság 21 százaléka 
betöltötte a 60. életévét, 
és közülük sokan szociá-
lis ellátásra szorulnak, az ő 
esetükben lenne leginkább 
szükség a közösségi össze-

fogásra. Az időskori ellátás 
önkormányzati feladat, de 
fontos lenne, hogy az egy-
házak, civil szervezetek is 
nagyobb részt vállaljanak 
ebből. Lukóczky Károly, 
a TESZ elnöke nehezmé-
nyezte, hogy a kerületi civil 
szervezetek számára megál-
lapított évi 3 millió forintos 
önkormányzati támogatás 
szinte semmire sem elég. A 
felvetésre reflektálva Fohsz 
Tivadar elmondta, az emlí-
tett támogatás messze nem 
valós szám, ugyanis a képvi-
selő-testület tagjai, illetve 
a hivatal vezető tisztségvi-
selői egyéni keretükből kü-
lönböző jogcímeken ennek 
a többszörösét juttatják el a 
civil szervezetek részére. 

Domján Aladárné a köz-
foglalkoztatás területén 
történt változásokról tájé-
koztatott: ez év januárjától 
két nagy rendszert alakítot-
tak ki: a rövid (1-4 hónap), 
illetve a hosszabb időtar-
tamú (2-10 hónap) foglal-
koztatást. Rákosmentén ez 
utóbbi területen ebben az 
évben több mint 300 fő fog-
lalkoztatását oldották meg. 
A januárban életbe lépett 
törvénymódosítás további 
előnye, hogy a korábbiak-
kal ellentétben a jogszabály 
lehetőséget biztosít arra, 
hogy közfoglalkoztatók le-
hetnek az egyházak és a ci-
vil szervezetek is. 

A Szociális Kalauz tar-
talmát, összeállítását érin-
tő kérdésekről Matécsa 
Péter tartott előadást. A 
kiadvány egy új informáci-
ós csatornát fog jelenteni, 
amely terveik szerint nem 
csak nyomtatott formában, 
hanem online is elérhető 
lesz. A kalauz a XVII. kerü-
letben működő valamennyi 
szervezet, intézmény elérhe-
tőségét, fő tevékenységét, 
szolgáltatásait tartalmazza 
majd, és természetesen az 
önkormányzatnál igényel-
hető ellátások, támogatá-
sok tekintetében is szolgál-
na információkkal. Sóskuti 
Zoltán református lelkész 
üdvözölte a Szociális Kala-
uz megjelenését, mert abból 
egyértelműen kiderül majd, 
hol vannak hiányosságok, 
és melyek azok a területek, 
ahol a szociális szféra tagjai 
egymást is tudják segíteni.

 Kili Tamás 

Hamarosan megjelenik a Szociális Kalauz

Immár hivatalosan is meg-
nyílt a Fő téren lévő Info 
Pont Kávézó október 20-án 
a Végvári Kft. üzemelte-
tésében. Riz Levente pol-
gármester köszöntőjében 
hangsúlyozta, izgalmas kor-
szak zárult le az átadási ün-
nepséggel, hisz ahol most 
állunk, másfél évvel ezelőtt 
még a 80-ass busznak volt a 
végállomása, most viszont 
Rákosmente legújabb büsz-
keségének örülhetünk. – Az 
itt élők évtizedekig hallgat-
ták, fel kell számolni a ke-
rületünk központjában lévő 
egészségtelenül füstölgő 
buszpályaudvart, de sokáig 
ez csak üres ígéret volt. A 
2006-ban hivatalba lépett 
új önkormányzati vezetés 
előkészítette és megvalósí-
totta a beruházást, ennek 
fontos része ez az épület – 
hangsúlyozta Riz Levente

Az Info Pont Kávézó 
első hivatalos koncertjén 
Kovácsovics Fruzsinának, a 

Csillag születik tehetséges 
énekesének tapsolhatott a 
megnyitó közönsége, majd 
Bolberitz Henrik, kerüle-
ti főépítész beszélt a kez-
detekről. – A mélygarázs 
anyagi okok miatt csak terv 
maradt, a kötelező parkoló 
viszont az épület rovására 
valósulhatott meg, így attól 
féltünk, nem lesz elég ékes 
az új kávézó, bódét pedig 
semmi esetre sem akartunk 

építeni az új Fő térre. A ha-
jóra emlékeztető, különle-
ges formájú Info Pont funk-
cióját sokáig találgatták az 
emberek, de mára megked-
velték, és remélem, hamar 
belakják majd Rákosmente 
legújabb közösségi találka 
helyét, ahol ingyenes wi-fi 
hálózat is működik – sorol-
ta a főépítész. Az épületben 
BKV pihenő és nyilvános 
WC is helyet kapott. 

Hajduk Viktor, a Vég-
vári Kft. vezetője az avató 
ünnepségen lapunknak el-
mondta, olyannyira magu-
kénak tekintik a teret, hogy 
részt vállalnak az éjszakai 
őrzésben és a környék ta-
karításában is. Havasi Mag-
dolna marketinges közeli 
célként említette a terasz 
téliesítését, ahol pokrócba 
bugyolálva lehet majd for-
ralt bort, tizenöt fajta teát 
és forró csokit kortyolgatni, 
de a közeljövőben már új-
ságokat és színházjegyeket 
is vehetünk a kávéházban. 
Horváth Tamás alpolgár-
mester az újságíróknak el-
mondta, Advent a téren 
elnevezéssel karácsonyi vá-
sárt terveznek a térre, ahol 
harminckét faház áll majd 
a kereskedők és a vásárlók 
rendelkezésére az ünnepi 
forgatagban, és természete-
sen Rákosmente karácsony-
fáját is állítják fel.

 Szakács Zs. 

Október közepétől vehették birtok-
ba a Gólyafészek Bölcsőde apróságai 
az immár teljesen kész sóbarlangot. 
Október 21-én az építmény ünne-
pélyes átadásán részt vett Fohsz Ti-
vadar alpolgármester, Szabó Tibor-
né, dr. Fenke Ferenc és Rózsahegyi 
Péter önkormányzati képviselő, dr. 
Móra Imola bölcsődeorvos, valamint 
Drozgyik Péter, a kivitelező cég ügy-
vezetője. A vendégeket és a szülőket Fazekas Lajosné intéz-
ményvezető és Fohsz Tivadar köszöntötte.

A kő- és kristálysóból első ütemben megépített Salzberger 
típusú sóbarlangban különleges, rendkívül tiszta 21-23 fokos 
mikroklíma uralkodik. A mintegy 6 négyzetméteres barlang 
aljzatát tíz centiméteres öntött sóréteg fedi. A fejlesztés má-
sodik ütemében készült el a mennyezet, amely az oldalfalhoz 
hasonló cseppkőszerű sóbevonatot kapott. Ebben rejtették 
el a szellőző berendezést, a programozható fényterápia ele-
meit és a komplett kikapcsolódást elősegítő hangterápiás 

audiórendszert, amely a természetből 
vett meditatív hangokkal (tenger-
zúgás, madárcsicsergés, szélsusogás) 
varázsolja el a kicsiket. A sóbarlang 
jótékony hatásainak köszönhető po-
zitív eredményekkel kapcsolatban dr. 
Móra Imola elmondta, egy negyed-
éves sókúra alatt már 20 százalékkal 
csökkent a betegség miatt hiányzó 
bölcsődések száma, ami már önma-

gában is rendkívüli eredmény. Miután a krónikus légúti 
megbetegedések, asztma, szénanátha megelőzésében, keze-
lésében nagyon fontos szerepet játszik a só, ezért kívánatos 
lenne, ha a bölcsődébe járó mind a 72 gyerek részt venne a 
további kezelésekben. A komplett építmény összesen 1 mil-
lió forintba került, a beruházást Riz Levente polgármester, 
Fohsz Tivadar alpolgármester, Piláth Károly, Hatvani Zol-
tán, dr. Fenke Ferenc, dr. Bényi Zsolt, Petrőczy Dániel, Sza-
bó Tiborné és Rózsahegyi Péter önkormányzati képviselők 
egyéni keretükből finanszírozták. Kili Tamás 

Megnyílt az Info Pont Kávézó
Rákosmente legújabb közösségi találkozóhelyén ingyenes wi-fi-hálózat is működik

elkészült a sóbarlang második üteme

Szociális Kalauz címmel az önkormányzat az egyházi, 
szociális és civil szervezetek szakmai és karitatív mun-
káját bemutató kiadvány megjelentetésén fáradozik, 
amely bemutatja a kerületben elérhető összes támoga-
tási formát is. A kerületünkben működő szociális háló 
rendszerének áttekintése és a közfoglalkoztatással kap-
csolatos információk megvitatása mellett a kiadvány ter-
vezete is napirendi pontként szerepelt az október 26-án 
megtartott szociális kerekasztal tanácskozáson.

A XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJARÁKOSMENTE hirDetésFelvétel
tel/fax.: 259-0511

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

hirhozo@t-online.hu
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A legmerészebb várakozá-
sokat is messze túlszárnyaló 
eredménnyel zárult a Gregor 
József Általános Iskola „Autó 
nélkül a Gregor suliba” akci-
ója. A tanulók 80 százaléka, 
mintegy 480 gyerek egy hé-
ten át komolyan vette a felhí-
vást, és gyalog, illetve kerék-
párral járt iskolába. Október 
11-én, az egyhetes kampány 
záróeseményén részt vett Riz 
Levente polgármester, László 
János, a Magyar Kerékpáros 
Klub elnöke, valamint Ró-
zsahegyi Péter, Rákosliget 
önkormányzati képviselője.

Az ünnepi eredményhir-
detésen Bella Tibor rend-
kívül sikeresnek ítélte meg 
az iskola kezdeményezését, 
az egyhetes akció során jól 
láthatóan kevesebb autó to-
longott az intézmény előtti 
szűk utcácskában, mint más-
kor. Kiemelte az 5/a, 6/z, és 
a 7/z osztályok példa nélküli 
teljesítményét, a három osz-
tály tanulói kivétel nélkül 
minden nap mellőzték az 
autós suliba járást. A nyere-
ménysorsoláson első körben 
három tanulóra mosolygott 
rá a szerencse, mindannyian 
nagy értékű nyereménnyel 
térhettek haza. 

A sajtótájékoztatón Riz 
Levente örömmel állapítot-
ta meg, hogy kerületünkben 
az egészséges életmódra való 
nevelés önszerveződés útján 
egyre inkább természetessé 
válik. Rákosmente Önkor-
mányzata a keretek megte-
remtésén fáradozik, hogy 
legyen elegendő kerékpárút 
a kerületben, az iskolákban 
pedig kerékpártároló. A ke-
rékpáros kultúra azonban 
nem csak az aszfaltról, a szel-
lemiség indirekt módon tör-
ténő közvetítéséről is szól, 
és ebben komoly szerepet 
vállalhatnak az iskolák. Kí-
vánatos lenne a gregorosok 
kezdeményezéséhez más 
kerületi iskoláknak is csat-

lakozni, hiszen a gyerekek 
egészségét, biztonságát cél-
zó programokkal mindenki 
tud azonosulni, és nem árt 
már gyerekkorban a fejekbe 
ültetni, hogy az autón kívül 
is van élet – hangsúlyozta a 
polgármester.

Gyengül a közösség ereje 
is, ha a motorizált járművek 
elválasztanak bennünket 
egymástól – fűzte hozzá Ró-
zsahegyi Péter, míg a brin-
gások, pláne a gyalogszerrel 
közlekedők menet közben 
ismerkedhetnek, beszélget-
hetnek egymással. A kerék-
pározás igyekszik a gyerekek 
függetlenségét kialakítani, 
növeli a fizikai erejüket, is-
kolakezdés előtt pedig kicsit 

levezethetik fölös energi-
áikat. A közösségi élmény 
mellett fontos szempont le-
het, hogy különösen a neve-
lési intézmények közvetlen 
környezetében csökkenjen 
a gépjárművek károsanyag-
kibocsátása.

László János elmondta, a 
Gregor József Általános Is-
kola eredménye nem csak 
egyedülálló Magyarorszá-
gon, a 80 százalékos részvé-
teli arány azért is értékes, 
mert közel ezer szülőt sike-
rült meggyőzni arról, hogy 
ne beszéljék le gyerekeiket a 
biciklis közlekedésről.

Zárszavában Bella Tibor 
rámutatott, iskolájuk mé-
lyen elkötelezett a bringá-
sok ügye mellett. Nagyon jó 
lenne, ha a bicikli minden-
napi közlekedési eszközzé 
válna, ugyanakkor teljesen 
életszerű, hogy a szülők ag-
gódnak csemetéikért, hiszen 
minden közúton óriási a 
forgalom. Éppen ezért a szü-
lők bizalmát azzal szeretnék 
elnyerni, hogy iskolájukban 
különös hangsúlyt fektet-
nek a közlekedési ismeretek 
elsajátítására, annak szigorú 
gyakorlati betartatására.

Kili Tamás 

Gyertyafénnyel, tartal-
mas műsorral emlékezett 
meg a Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola az 1956-os 
forradalom és szabadság-
harcról. Az ünnepségen 
megjelent Fohsz Tivadar 
alpolgármester, Hatvani 
Zoltán képviselő, illetve a 
Rákoskerti Polgári Kör ré-
széről Krebsz Ferencné és 
Busai Ferenc. A műsorban 
idézték Déry Tibor szavait 
az’ 56-os forradalomról:

„Ezt nem egyes emberek, 

nem politikai csoportok, 
nem nézetek és vélemé-
nyek szították és hajtották 
végre, hanem a népakarat. 
Megrendülten és tiszte-
lettel megemelem a ka-
lapom előtte. Úgy ahogy 
kívántam és kértem és re-
méltem: 48 ifjúsága után 
most” Az iskola igazgatója 
rövid, és magvas történel-
mi áttekintést nyújtott, 
szavai eljutottak az elsőstől 
a nyolcadikos gyerekig.

Munkatársunktól 

Nagy volt a készülődés a Gesztenyés Óvodában, ragasztással, 
bábkészítéssel, állatmesékkel és dalokkal készülődtek a gye-
rekek az Állatok Világnapjának ünnepére.

Az állatokról szóló anyagok gyűjtésébe a családok is bekap-
csolódtak. Érkeztek természetbúvár újságok, képeskönyvek, 
állatmesék, társasjátékok, amelyek mind az állatokról mesél-
tek a gyerekeknek.

A nagy napon mindenki találhatott kedvére való elfog-
laltságot. Versenyeken ügyeskedhettek a gyerekek, állatker-
tet barkácsolhattak a kreatívabbak, puzzle játékokban mér-
hették össze ügyességüket és kitartásukat, papírból állatokat 
varázsolhattak az arra vállalkozók, állatos dalos játékokra 
hívott mindenkit Berci bácsi, a néptáncos oktató. 

Sneider Kinga NOÉ Állatotthonból elbűvölő, barátságos 
kutyusokkal érkezett és 
mesélt a felelősségtel-
jes kutyatartásról és a 
menhelyen folyó mun-
káról.

Szilágyi Csilla lovas 
oktató a lovakról me-
sélt érdekességeket in-
teraktív előadásban.

A legnagyobbak sem maradtak program nélkül. Az ügyes 
kezű anyukáknak az óvodavezető közös, jó hangulatú báb-
varrást szervezett. Az elkészült ujjbábokat végül a csoportok 
kapták meg. Munkatársunktól 

Az Összefogás Óvoda egy egész héten át ünnepelte har-
mincadik születésnapját. Hétfőn Lengyel Pálné óvodave-
zető és a gyerekek köszöntötték Markovicsné Mák Erzsé-
betet, az intézmény első vezetőjét, az ünnepségen részt vett 
Koszorúsné Tóth Katalin önkormányzati képviselő és dr. 
Varjúné dr. Fekete Ildikó, a polgármesteri hivatal irodave-
zetője. Az óvoda folyosóján a polcokon láthattuk az elmúlt 
évtizedek legkedveltebb játékait, de régi újságcikkek, ok-
levelek, fényképek is segítették felidézni az óvoda három 
évtizedének történetét. Pénteken Röser Orsolya Hajnalka 
operaénekes és Pomázi Zoltán, a Bojtorján együttes szó-
listája énekeltette meg az óvodásokat, Koszorúsné Tóth 
Katalin pedig tortával és sok-sok ajándékkal lepte meg a 
gyermekeket és pedagógusaikat. Szakács Zsuzsa 

„Legyél te Rákosmente 
réme!” – felhívással for-
dult az RTK túrakerékpáros 
szakosztálya a kerület vál-
lalkozó kedvű bringásaihoz, 
hogy október 28-án este, 
meghökkentően rémisztő 
jelmezekben gyülekezzenek 
a Főtéren, onnan bringá-
val, rollerrel, gördeszkával, 
bármivel, ami gurul együtt 
menjenek a Rákos-patak 
melletti kerékpárúton az 
RTK gokartpályához egy 
Halloween esti bicajtúrára. 
A vidám jelmezekbe öltö-
zött bringásokat a Főtéren 
lovon ülő fekete csuklyás 
dementorok – Harry Potter 
óta tudjuk, ők a legvisszata-
szítóbb lények – fogadták, 
és már csak abban lehetett 

bízni hogy ezen az estén 
nem szippantják ki senkiből 
a kellemes érzést, a boldog 
emlékeket, mint tették a 
világsikert aratott regény-
ben. Miután elkészültek a 
fotók a Rákosmente réme 
cím elnyeréséhez, elindult a 
vidám csapat Adamcsik Já-
nos vezetésével – aki egyben 
a Halloween esti bicajtúra 
értelmi szerzője – a kerék-
párút irányába. A Szabadság 
sugárúti kereszteződésnél 
magasan lángoló tábortűz 
fogadta a közel százfős csa-
patot, köztük nagyon sok 
kisgyereket, szüleikkel. A 
tűz jótékony melegében elő-
ször egy félreértést kellett 
tisztázni, miszerint az első 
Halloween fesztiválnak sem-

mi köze Amerikához, mint 
azt sokan hiszik. Olyannyi-
ra, hogy az angol Halloween 
szó szerinti fordításban a 
Mindenszentek előtti estét 
jelenti. Ősi kelte ünnep, Ír-
országban és Skóciában élő 
törzsek ezen a napon ünne-
pelték az új évet, és ilyenkor 
egyszerre hódoltak a Nap-
isten és a holtak Ura előtt. 
A legtöbb országban ismerik 

Halloween ünnepét, éjjel 
rémisztő jelmezekbe búj-
nak, kísértet történeteket 
mesélnek, mulatnak és ter-
mészetesen töklámpásokat 
faragnak. A rákosmentiek is 
hasonló módon hódoltak az 
ősi kelta ünnepnek, ráadás-
ként még egy tűzzsonglőr is 
szórakoztatta a vidám csapa-
tot.

Szakács Zsuzsa 

Autómentes hét a Gregorban

1956-ra emlékeztek a kossuthban

Az állatok világnapja 
a gesztenyés óvodában

harmincéves 
az Összefogás óvoda

Halloweeni bicajtúra
oktAtás oktAtás


