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Munkát, kenyeret…

Folytatás az 1. oldalról
A kéz- és lábtörésen kívül tüdőzúzódást is szenvedett, a koponya-alapi törés pedig súlyos
agykárosodást okozott nála.
Három hétig az is kétséges
volt, hogy túléli-e a balesetet,
sőt közben még egy tüdőgyulladást is összeszedett a kórházban. Túlélte, de agya megsérült,
így négy hónap rehabilitáció
várt rá. Újra kellett tanulnia
például nyelni, és egy sor olyan
emberi tevékenységet, ami nekünk teljesen természetes és
magától értetődő. Két évnyi
emléke kiesett, sőt a mai napig gyakran megkérdezi, hogy
milyen évet írunk, nem tudja
kezelni a tv távirányítóját, vagy
épp a telefont. Szellemileg
egyébként majdnem ép, tud olvasni, számolni, csak a logikai
képességei nem működnek.
Nem tud következtetni, rossz
a látása, nem működik a rövid
távú memóriája, mozgáskoor-

dinációs problémái vannak és
egyensúlyzavarai. Februárban
például szemműtétre megy.
Előtte pedig a rokkantsági fokozatot bíráló bizottság elé kell
mennie. Dolgozni nem tud,
mert ideiglenesen munkaképtelennek nyilvánították, a biztosító viszont épp azért nem fizetett, mert ’csak’ ideiglenesen
munkaképtelen, így rokkantságra nem fizetnek. Közben
Krisztina is elvesztette állását.
A szülők, nagyszülők segítenek
az életben maradásban, ugyanis Gyula 38 ezer forintos nyugdíja szinte semmire sem elég.
Krisztina tud vállalni alkalmi
munkákat, de sajnos az kevés.
Rákosmente Önkormányzata
családvédelmi támogatással
segíti őket.
A család nem adja fel, éldegélnek valahogy. Gyulának az a
legnagyobb problémája, hogy
nem érzi hasznos tagnak magát sem családja körében, sem
a társadalomban. Vendéglátós-

ként megszokta a sok ember
jelenlétét, a társaságot, most
pedig nincs körülötte senki,
ráadásul úgy érzi, családjának
is csak terhére van. Megpróbált már elmenni dolgozni,
de a papírjai szerint 85%-os a
rokkantsági foka, a megváltozott munkaképességűeket
foglalkoztató cégekben pedig
ez maximum 65% lehet. Pedig
valami könnyebb betanított
munkát nagyon szívesen vállalna, csak hogy hasznosnak
érezze magát. Közben Krisztina is lázasan munkát keres, de
az ő szakmájában ma már nincsenek alkalmazottak, minden
szalonban székbérlők vannak,
amit pedig nem mer bevállalni, hiszen ott a 17 és négy éves
gyermekük, akik miatt nem
kockáztathat. Egyszóval nekik
nem segélyre, bútorra vagy más
használati tárgyra van szükségük – hanem munkára. Ha
dolgozhatnának, újra felhőtlen
és boldog lehetne életük

A Szociális Munka Napja
Szalontai István pszichológus vehette át a Szociális
ágazatban végzett kimagasló
tevékenységért járó díjat november 6-án a Vigyázó Sándor Művelődési Házban.

tere adta. A díjazott Szalontai
István pszichológus végzett-

ségét hatodik éve kamatoztatja családgondozóként a
Rákoskeresztúri Családsegítő Központban. Munkakörében a legnehezebb esetek, a
legnagyobb és legsúlyosabb
szociális problémák megoldását vállalja fel, mellette a
családi, párkapcsolati gondok enyhítésére rendszeresen párkonzultációt is tart. A
több éve létrehozott speciális
iskolai mentálhigiénés csoportfoglalkozások, valamint
drog prevenciós és egészségvédelmi
programsorozatok
beindításában és működtetésében tölt be vezető szerepet.
Szervezője és munkatársa az
évente többször rendezett diáktáboroknak. Az ünnepi délután vendégelőadója Lakner
Zoltán, a Pázmány Péter Katolikus egyetem, Vitéz János
Karának Szociális Képzési és
Neveléstudományi tanszékvezetője, aki a mai hazai szociális helyzetről tartott előadást.
A Szociális Munka Napján
köszöntötték az ágazat nyugdíjba vonuló munkatársait,

A szociális munka napjának
előzményeként, az 1990-es években a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége (IFSW) egy,
az Európai Unió által finanszírozott kutatási programra vállalkozott. A szervezet 1997-ben
összegezte az európai munkások
társadalmi kirekesztettségével
kapcsolatos kutatások eredményeit, majd november 12-ét a

szociális akció nemzetközi napjává nyilvánította. E világnapon
köszönetet mondanak azoknak,
akik vállalják embertársaik segítését, képesek másokért, mások emberi méltóságáért dolgozni, és akik az intézményekben,
hivatalokban, utcákon, tereken,
melegedőkben, idősek, betegek
otthonaiban segítenek a rászorulóknak.

A

z idei mottó Albert
Schweitzer gondolata volt: „Felelősek
vagyunk mindenért.”
Az elismerést Riz Levente Rákosmente polgármes-

A díjazott: Szalontai István,
családsegítő

majd a megjelentek az ünnepi
műsort tekinthették meg. A
Keresztúri Hagyományőrző
Kör táncosai, Horváth Violetta a Balassi Gimnázium diákja
és Oberfrank Pál színművész
léptek fel a november első
péntekén tartott ünnepségen.

Szlaukó György
Sóder, homok szállítása
Konténeres sittszállítás
Gépi földmunka

400-0083
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Nedves, salétromos épületek

utólagos szigetelése
falbontás, fúrás nélkül

rozsdamentes, Cr-Ni lemezzel
izometál szabadalom szerint.
Korrózióra 50 év garancia
IZOMETÁL EC.
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www.izometal.hu
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Pártérdek kontra helyi képviselet
– kiütéses győzelem
Nemleges szavazatát adta két XVII. kerületi szocialista országgyűlési képviselő azokra az állami költségvetést érintő
módosítási javaslatokra, amelyet ellenzéki parlamenti képviselők nyújtottak be Rákosmente érdekében.

Rákosmente egy különleges hely. Ez a megállapítás természetesen szubjektív, de nem csak az én véleményem ez. Míg országos szinten egyre
nagyobb a kilátástalanság, egyre több vállalkozás és család megy tönkre,
vagy sodródik a csőd szélére, Rákosmentén történik valami. Jó látni a
fejlődést, a beruházásokat, de van, ami még ennél is több: az emberek
olyan összefogást tanúsítanak, ami tényleg példaértékű. Legújabb példám: múlt havi számunkban írtunk arról, hogy vállalkozót keresünk
egy járda javítására egy mozgássérült ember érdekében. A felhívás most
sem maradt válasz nélkül. Jelentkezett a hirdetésre például egy hölgy,
aki egyszerű puritán módon megkérdezte, hogy hova küldjön pénzt,
hogy a felújítási költségekhez hozzájáruljon. Aztán jelentkezett a FIRE
/Fiatalok Rákosmentéért Egyesület / csapata is, hogy ők megcsinálnák
a járdát. Ezek a fiatalok amúgy is azért dolgoznak, természetesen társadalmi munkában, hogy a kerületünk fejlődjön, tiszta maradjon, illetve az itt élőknek, ha kell, segítséget nyújtsanak. A harmadik jelentkező
pedig a Ligetsor-Bau kft. volt, akik szintén boldogan elkészítették volna
a járdát, amire szükség van. De ez most nem egészen egyszerű helyzet:
kiderült, hogy az ominózus járda egy olyan háznál van, ahol a rászoruló
család albérletben lakik, a főbérlő pedig nem engedi, hogy megépítsék a
járdát. Ettől függetlenül az Ezüsthárs Alapítvány nem adja fel, megpróbáljuk rábeszélni a tulajdonost, reméljük sikerrel.
Rengeteg felajánlást kaptunk, és kapunk a mai napig is, sőt – mint ahogy
azt a múltkor is leírtam – nemcsak a kerületből, hanem Budapest minden részéről. Megint egy fél lakást pakoltunk ki egyébként Bokor Jutta
művésznő jóvoltából, így ismét vannak nálunk bútorok, és egyéb háztartási elektronikai berendezések. A Nestlé pedig használt irodabútorait ajánlotta fel, melyek rákosmenti intézményekben találtak gazdára.
Természetesen, mint ahogy eddig, a szállításhoz a teherautót a Renault
Kelet-Pest biztosította, az emberi erőért pedig köszönet Simai Lacinak,
Hulik Attilának, és Csalami Gergelynek. Csermely Balázs a keresztúri
piac felügyelője pedig ebben a hónapban is többször segítette élelmiszer
csomagokkal a rászorulókat. Köszönjük mindenkinek, aki felajánlást
tett, reméljük az adakozási kedvük nem apad a jövőben sem. Továbbra is várjuk észrevételeiket, felajánlásaikat az ezusthars@ezusthars.hu
e-mail címre, vagy a 06-70/527-07-92-es telefonszámon.

– HELYI HÍREK AKTUÁLIS

A

z ügy előzménye a
2010-es állami költségvetés-tervezete, amelyet
október óta tárgyal a
Parlament. A jövő évre
szánt büdzséből kihúzták a fejlesztési források zömét, a működésre
szánt forintokat is visszavágták,
120 milliárddal megrövidítve az
önkormányzatokat.
A megszorítások miatt a helyhatóságok a Parlament előtt tüntetve is kifejezték ellenvéleményüket. Riz Levente polgármester
Rákosmentén a tiltakozás mellett
egy másik utat is megpróbált:
módosító indítványokat készített a költségvetéshez, amelyben
néhány fontos kerületi fejlesztéshez kívánt támogatást szerezni.
Nem lévén parlamenti képviselő, felkért hat budapesti illetősé-

gű honatyát, hogy nyújtsák be a
módosító indítványokat a Tisztelt
Háznak.
Az Országgyűlés honlapján is
elérhető három javaslat egyike a
budapesti földutak aszfaltozására
irányzott elő 1 milliárd forintot.
2009-ben még 2 milliárd szerepelt a költségvetésben, amelynek
egy részére Rákosmente sikeresen pályázott. A 2010-es tervezetben ezt a sort lehúzták nullára.
A második indítványban a polgármester 750 millió forint elkülönítésére tett javaslatot az M0
keleti szektora mentén zajvédő
fal kiépítése érdekében. Amióta a
MO autóút megépült, Rákoscsaba,
Rákoscsaba-újtelep és Rákoskert
keleti részének lakói jelentős
zajterhelésben élnek, mert nem
épült ki megfelelő zajvédelem la-

kásaik felé. Ezt a helyzetet kívánta
orvosolni a módosítás. A harmadik javaslat az elővárosi vasút fejlesztésére vonatkozott. Szükség
van egy-egy új vasúti megállóra
az Akadémiatelep-MadárdombHelikopter lakópark térségében, valamint Rákoskeresztúron is. A meglévő állomásokon
utasvárók kihelyezése, elektronikus utastájékoztatás bevezetése
indokolt, a kerületi P+R parkoló
beruházásokkal egyidejűleg. Erre
1 milliárd forint biztosítását kérte
az indítványozó. A javaslatok kivitelezéséhez a szükséges pénzt a
költségvetésen belül más sorokról, átcsoportosítással lehet megteremteni. Az előterjesztő ennek
érdekében a 12 milliárdos kormányzati irodabútor-beszerzést
és az informatikai nagyprojekteket csapolta meg.
De csak papíron. Ugyanis végül
mindhárom javaslatot leszavazta
a baloldali kormánytöbbség, köztük kerületünk szocialista képvi-

Állomások - minden marad a régiben

Alexa György az ügy kapcsán
az egyik helyi lapnak úgy nyilat-

kozott: ötletszerű, megfelelő fedezettel nem rendelkező, ellenzéki képviselői módosításokat nem
tart helyesnek megszavazni.
Sz.B.

Látványos ellenpéldára akadtunk a szomszédos XVI. kerületben. A városrész MSZP-s országgyűlési képviselője, Dr. Vidorné
Dr. Szabó Györgyi minden kerületét érintő ellenzéki módosító javaslatra igennel szavazott.

Megszavazta a bölcsődeépítésre,
iskolabusz beszerzésére vonatkozó javaslatot, sőt támogatta párttársával ellentétben a zajvédő fal
építését is az M0 autóút mentén,
igaz, a XVI. kerületi szakaszra vonatkozóan.

selői, Alexa György és Gy. Német
Erzsébet.

Új inﬂuenza a kerületben is
Folytatás az 1. oldalról
Az ÁNTSZ X.-XVII. Kerületi Intézete jár ványügyi
vizsgálatot tartott a Czimra
Gyula Általános Iskolában,
a Békésy György Szakközépiskolában és a Hétszínvirág
Óvodában. A szakemberek 6
főtől vettek mintát, amelyből mindegyik pozitív lett:
egyértelműen kimutatták a
H1N1 vírust. A házior vosok
nyilatkozata szerint azonban az eddigi megbetegedések enyhe, illetve közepes

lefolyásúak voltak.
A Czimra Gyula Általános Iskola alsó tagozatán a
gyermekek több mint harmada hiányzott influenzás
tünetek miatt. Ezzel szemben a Mákvirág Óvodába
járó 200 kicsiből 130-an
nem jelentek meg. Márkus
Lászlóné, az óvoda vezetője lapunknak elmondta,
november 13-án még nem
lehetett tudni, hogy az influenzás tüneteket a H1N1
vírus okozza-e. Hozzátette:
biztos benne, hogy vannak

olyan gyerekek is, akiket
szüleik a fertőzés megelőzése miatt nem vitték be. Az
intézmény vezetője elmondta, amikor kiugróan magasra emelkedett a betegek száma, értesítette az ÁNTSZ-t.
A tisztiszolgálat munkatársai ezt követően keresték fel
az intézményt, és tájékoztatták a dolgozókat a megelőzés módjairól, míg ők a
szülők felé is továbbították
a szükséges információkat.
Munkatársunktól

Javasolt és szükséges intézkedések a H1N1 megelőzésére:
Az ÁNTSZ felhívja a lakosság figyelmét, hogy a nagyobb járvány megelőzésének leghatékonyabb módja a
védőoltás beadása, valamint
a személyi higiéné fokozott
betartása szólítanak fel!
A megelőzést segíti a gyakori kézmosás, a felületek
napi többszöri fertőtlenítése, köhögéskor, tüsszentéskor
papír zsebkendő használata,

valamint a zsúfolt rendezvények kerülése, a gyakori
szellőztetése.
A vírus elsősorban gyermekeket, fiatalokat veszélyezteti, valamint a gyermeket
tervező nők, a várandós kismamák, és az egy éven aluli gyermeket nevelő szülők
érintettek inkább. Ők ingyenesen igényelhetik a védőoltást, azonban az orvosok a
krónikus betegségben szenvedőknek is ajánlják, hogy
oltassák be magukat.

