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Látogatás

www.tizenhetedik.hu

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke
február utolsó napjaiban Rákosmentére látogatott. Vendéglátója
Pesti Imre, a Fidesz országgyűlési képviselője, vezető egészségpolitikusa és Riz Levente polgármester volt.
Látogatásának külön jelentőséget
adott, hogy a pártelnök a kampányban négy nagygyűlést tart az
országban, közülük Budapesten
csak egyet, s azt éppen a XVII.
kerületben.
Orbán Viktor először háziorvosokkal, szakorvosokkal találkozott a Ferihegyi út 81. szám alatti

rendelőben, majd a pedagógustársadalom tagjaival váltott szót a Pál
Apostol Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium falai között. Mindkét helyen a szociális népszavazással összefüggő kérdések, az egészségügy, illetve az oktatásügy helyzete, jövője volt a téma.
Este az Újlak Utcai Általános Iskola tornatermében – a kinnrekedtek kivetítőn követhették a nagygyűlést – népes hallgatóság előtt
érvelt a három igenes népszavazás
mellett.
Bevezetőjében Orbán Viktor
köszöntötte Riz Leventét, a kerület

Béky-Halász Zoltán felvétele

Orbán: szpáhi adózás Magyarországon

polgármesterét. – Nemcsak azért
köszöntöm tisztelettel, mert így
illendő egy polgármester esetében,
hanem azért is, mert óriási munkát
végeztünk itt az elmúlt időszakban
– hangsúlyozta a Fidesz elnöke. –
Hosszú idő után sikerült kiérdemelni az emberek bizalmát, hogy
elhiggyék nekünk: a legjobb tudásunk szerint fogjuk majd szolgálni
a kerületben élők érdekeit. Ennek
garanciája az összefogás fönnmaradása. De, kedves Levente, a
dolog úgy áll, ha akarjuk, ha nem,
hogy a polgármester sikeressége is
hozzátartozik mindehhez. Kívánom neked, hogy mindannyiunk
érdekében, akik itt vagyunk a
teremben, s a kerület valamennyi
lakója érdekében legyél
sikeres polgármester a
következő esztendőkben.
– Nem könnyű dolog ám
kiérdemelni az emberek
bizalmát egy olyan színes és
bonyolult kerületben, mint
az Önöké. Itt van munkáskerület, tisztviselő-telep,
falusiasabb környék, s
magasodnak a panelházak
is. Nagyon színes világ az
önöké, amelyben a polgármesternek meg kell
találnia az összhangot –
fogalmazott Orbán Viktor.
Kijelentette, annak, hogy
kétszer fizetünk, véget kell
vetni. Tarthatatlan az, hogy
Európa egyik legmagasabb
adójából az állam nem tud
megfelelő színvonalú egészségügyi ellátást biztosítani. A kormány mindezt
azzal indokolja, hogy
elveszik az orvosok fizetésének egy részét, majd arra buzdítják őket, hogy
szedjék be ők maguk. Ez a
szpáhi adózás egy rossz
Magyarországhoz vezet,
közölte.
Az egészségügyhöz pénz
kell – mutatott rá. A kormány több évnyi vizitdíjat,
mintegy 130 milliárd forintot költött luxusberuházásokra. Ehhez kapcsolódóan
megjegyezte: nem lehet
„nyomorult,
nyeszlett”,
egyszázalékos gazdasági

növekedéssel a közszolgáltatásokra
pénzt szerezni. Ehhez egy sikeres
Magyarországra van szükség –
közölte az ellenzéki politikus.
A legnagyobb kincs, amit meg
kell becsülni, amit közösen alkottunk meg, az a közbizalom, jelentette ki Orbán Viktor. Szükség van
arra, hogy úgy tekintsünk orvosainkra, mint akik meg akarnak
minket gyógyítani. Ehhez azonban
arra van szükség, hogy ne engedjük, hogy az egészségügyi rendszert elvegyék, kiirtsák napidíjakkal. Ne engedjük, hogy összeugrasszanak minket, orvost beteggel,
időset fiatallal. Orbán szerint
sokkal több minden köt össze minket, mint ami elválaszt. Nincs jobbmeg baloldali beteg, gázszámla,
nyugdíjas, csak olyan, aki több
törődést igényel. A Fidesz elnöke
beszámolt arról, hogy több idősotthont keresett meg, és ott a nyugdíjasok arra kérték őt, hogy adja át az
üzenetet a fiataloknak: legyenek
radikálisabbak. Ha nem penderültünk volna a Hősök terére,
akkor az oroszok még mindig itt
szalonnáznának a kertek alatt,
jelentette ki a Fidesz elnöke. Orbán
elmondta, a tandíj hírének hallatán
26 ezerrel esett a továbbtanulók
száma.
Az elnök fölidézte Kovács László, korábbi MSZP elnököt, aki
2004-ben, az uniós választások
előtt hónapokig arról beszélt, hogy
az európai parlamenti választások,
amelyek európai ügyekről szólnak,
semmilyen összefüggésben nincsenek a magyar belpolitikával. – Két
hónap telt el az Önök elsöprő
akaratnyilvánítása után, a szövetségünk elsöprő európai parlamenti
választási sikere után, és megbukott a kormány – mondta. – Nem
igaz az a közfelfogás, hogy a politikában semminek nincs következménye. Az igazság ennél sokkal
kellemetlenebb. Mindennek van
következménye, csak nem kis darabokban méretik ki. Hanem egyszerre, a végén! De az hatalmas
lesz, kedves barátaim!
Nem tudjuk, melyik pillanatban
érkezik el, nem tudjuk, mikor szakad be a födém, de be fog szakadni
– húzta alá egyebek közt Orbán
Viktor az Újlak Utcai Általános
Iskolában tartott nagygyűlésen.

Nőnapi köszöntés

Fohsz Tivadar Lipcseyné Horváth Ágnest köszönti az ünnepen
Március 8-án, a Nemzetközi Nőnapon Hamvadó cigarettavég címmel
Szalóki Ági Karády-műsorát hallgathatták meg az érdeklődők a
Rákoskerti Művelődési Házban. A hölgyek számára ingyenes volt a koncert . Ünnepi köszöntőt Fohsz Tivadar alpolgármester mondott, majd Hatvani Zoltán önkormányzati képviselővel együtt virággal köszöntötték a
Művelődési Ház női dolgozóit.
Fotó, szöveg: Katona Csaba
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Biztonsági szolgálat őrködik a Garzonházak rendjéért
Biztonsági szolgálat vigyáz a jövőben a
Garzonházak rendjére. Riz Levente
polgármester sajtótájékoztatón jelentette be az intézkedést. Rámutatott, az
önkormányzati vagyon védelme, a jobb
közbiztonság érdekében az eddiginél
sokkal határozottabban kell fellépni.
A Rákosmente Kft-vel együttműködve
felújíttatták a gondnoki helyiségeket.
Mostantól folyamatosan, a nap huszonnégy órájában egy-egy biztonsági őr
vigyázza mindkét ház rendjét, békéjét,
nyugalmát. Hamarosan új házirend lép
életbe, amelyet minden lakónak be kell
tartania.
A biztonsági szolgálat emberei nemcsak a házon belüli esetleges rongálásokat akadályozzák meg, hanem a
házak körül is járőröznek, ezzel remélhetőleg a környező lakótelep biztonságát is javítják. Az önkormányzat az
intézkedéstől azt is várja, hogy a házak

körül időnként felhalmozódó illegális
szemétlerakások megszűnnek, továbbá
remélik, hogy maguk a bérlők is egyre
inkább érezni fogják a felelősségüket
bérlakásaik állapota és a környék tisztasága iránt.
A Pesti úti két Garzonházban 338
önkormányzati bérlakás van, amelyekben több mint ezer ember él. Annyi,
mint egy közepes méretű faluban. Az
ott lakók nagy része nehéz szociális
körülmények között tölti mindennapjait. E házakban magas a deviancia
aránya, gyenge a közbiztonság, a
falakat telefirkálják, a szemetet eldobják, nagy a kosz.
Erről nem feltétlenül az ott lakók
tehetnek. Gyakran betérnek oda idegenek, hajléktalanok, bandázó fiatalok,
akik súlyos károkat okoznak az épületben. Ezen áldatlan állapotnak a
megszüntetésére hozta intézkedését az

önkormányzat.
Az önkormányzat tavaly 36 millió
forintért felújította az épületek teljes
külső homlokzatát, hőszigetelő burkolatot helyeztek a falakra, hogy az itt
élők melegebb otthonokban lakhassanak és a lakások fűtési költsége
csökkenjen.
Riz Levente polgármester a Garzonházakban életbe lépő biztonsági
intézkedések kapcsán kifejtette:
Rákosmente Budapest legbiztonságosabb kerülete, és ennek fenntartása,
megerősítése érdekében az önkormányzat továbbra is kész jelentős forrásokat áldozni.
Dr. Morauszky András, a körzet szocialista önkormányzati képviselője a
képviselő testület februári ülésén
napirend előtti felszólalásában elismerését fejezte ki a megtett intézkedésért
Riz Levente polgármesternek.

Sportpadlót kapott a Hétszínvirág Óvoda tornaszobája
Új tornaszobát avattak a rákoshegyi
Hétszínvirág Óvodában. Az új
sportolási tér korábban csoport
szobaként működött.
Mint Márkus Lászlóné óvodavezető
elmondta, igazából még valódi parketta sem volt rajta, csak csúszós laminált
parketta burkolta korábban, nagy
hézagokkal, balesetveszélyesen. A
mostani sportpadlót a gyermekintézmény – kis kiegészítéssel – abból a
keretből vásárolta, amelyet tavaly kaptak az óvodák önálló felhasználásra. A
tornaszoba így még alkalmasabb közös
ünnepségek, hagyományőrző napok
rendezésére. Használható bábszínház
elhelyezésére is.
Márkusné elmondta, hét csoportjukba
több mint kétszáz gyerek jár, ami azt
jelenti, hogy az intézmény teljes
kihasználtsággal működik. Ez a szomszédos Helikopter lakóparknak is
köszönhető.

Riz Levente
polgármester
meg köszönte
az óvodának,
hogy ilyen jó
célra
fordították a tavaly először
biztosított önálló keretet. Igazolva látta a
módszer helyességét, mondván, helyben
tudják
legjobban az óvodák, iskolák,
mi
hiányzik
Riz Levente, Márkus Lászlóné és a gyerekek
legjobban az
eszköztárukból. A polgármester megépítése sem még ebben a cikluselmondta, hogy terveik között szerepel ban, hogy az örvendetesen sokasodó
egy óvodabővítés Rákoshegyen, de kerületrészi gyermekeket megfelelő
nem elképzelhetetlen egy új óvoda környezetben helyezhessék el.

Ovisoknak, kisiskolásoknak

Garázs kiadó

Óvodások, kisiskolások logopédiai
kezelését, óvodások iskolára való
felkészítését vállalom. T: 06-20-5143918'

Önálló garázs Rákoskeresztúron,
Tesco közelében, a Sima utcában
kiadó 15 ezer Ft/hó. T: 06-30-931-2241

Kertépítés, fakivágás
Kertépítés, fenntartás, öntözők telepítése, gépi ásás, fakivágás, növényvédelem, szelektív-totális gyomírtás,
gyepszellőztetés, tápanyag pótlása,
füvesítés. Tel-fax: 2-572-548
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Ha én zászló volnék, soha nem akik nemzeti ünnepeinken a piroslobognék/Mindenféle szélnek hara- fehér-zöld zászlót lobogtatják. Ha
gosa volnék,/ Akkor lennék boldog, nem régivágású közösségi renha kifeszítenének,/S nem lennék dezvényre invitálják, a megjejátéka mindenféle szélnek.
lenéstől elzárkózik, sőt még az
Március idusához közeledve az invitálót is keresetlen szavakkal
embernek eszébe jut e dal. Bár nem küldi el.
mondja, milyen lobogóról szól, ám
De Rákoskert számára is szent. Itt
a hallgatónak
lakik már több
leginkább
a A Madárdombról nézve
mint ötven éve, az
nemzeti trikolor
első betelepülőkkel
jut róla eszébe.
együtt
érkezett.
Hiszen nekünk
Szereti lakóhelyét,
az A ZÁSZLÓ! Főképp
rendben tartja portáját,
mostanság, az 1848-as
vigyáz a környezetére, a
forradalom és szabadságszomszédokkal jó kapcsolaharc 160. évfordulóján.
tot ápol. Büszke arra, hogy
Arról a nemzeti lobogótartozik valahová. Büszke
ról, amelyet napjainkban
arra, hogy Rákoskerten él.
még mindig sokszor
Ezért dobogtatta meg a
szemérmesen tűznek ki az
szívét a kerületrész lobogóemberek a házukra, már ha
ja.
Elment
hát
és
kitűzik egyáltalán. Többnyire a- megrendelte. Négyezer négyszáz
zonban nem teszik, mondván, jobb forintért hamarosan meg is
félni, mint megijedni. Pedig a vásárolhatja. Rajta kívül eddig
nemzethez tartozás lélekemelő még heten igényeltek.
érzését a zászló csak erősítheti.
Nincs tehát már messze az idő,
Néhány hónapja Rákoskertnek is amikor a Perec utcában egy olyan
van önálló zászlaja. Még a házon is feltűnik a zászló, ahol kokilencvenes évek derekán alakult rábban sohasem volt. Nincs messze
helyi polgári körtől származott az az idő, amikor a Perec utca egyik
ötlet, amelynek semmi köze a polgára fontosnak tartja ország2002-es választások során Orbán nak világnak megüzenni a zászlón
Viktor által életre hívott polgári keresztül,
hogy
öntudatos
körökhöz, hogy legyen zászlaja rákoskerti lakos, aki büszke a
Rákoskertnek. Hatvani Zoltán ön- településére. Nincs messze az idő,
kormányzati képviselő fölkarolta a amikor Rákoskert egyik polgára
gondolatot. Egy helyi művész, Ma- jelzi a környezetének, hogy fontos
dár Eszter megtervezte, s a kép- számára a helyi közösséghez tarviselő testület áldását adta a tozás érzése.
lobogóra. Azóta már négy intézA Rákoskerti Polgári Kör kezmény homlokzatán látható Rákos- deményezése ezért példaértékű.
kert jelképe.
Megkönnyíti az emberek számára a
A Kossuth Lajos Általános Iskola legbelsőbb érzéseik föltárását,
homlokzatán találkozott vele önmaguk előtti megvallását, a nyilelőször az a Perec utcai lakó is, vánosság előtti fölvállalását. A
akinek – elnyerve tetszését – jelent- helyi zászló is lelket nemesít, kökezett a szervezőnél, hogy szívesen zösséget épít. Kis, helyi, magyar
vásárolna egyet.
közösséget. Ezekből áll az ország.
A környékbeliek tudják, hogy az A helyi zászlók voltaképpen a nemúr portáján soha semmilyen zászló zeti trikolor helyi szimbólumai.
S nem lehetnek játékai mindennem lobogott. Nem is igazán szimpatizál azokkal, akik március féle szélnek.
Dr. Farkas Tibor
idusán szívesen viselik a kokárdát,

Jelkép

