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A polgármesteri beszámolót 
két gyászhír előzte meg a 
május 31-én tartott testületi 
ülés legelején. Két városré-
szi díjazottunk távozott az 
élők sorából: Kovács Olga 
nyugalmazott rákoscsa-
bai pedagógus és Albrecht 
Gyula Rákoshegy-kutató 
író, újságíró. Riz Levente el-
sőként a helyi adósok listá-
jának júniusi közzétételéről 
szólt, amely egy jegyzői fel-
hívásban jelenik meg. Épít-
ményadóból 61 millió ft-tal 
tartoznak az önkormányzat-
nak, telekadónál pedig 251 
milliós ez az összeg, amely-
hez nagyban hozzájárult egy 
181 milliós telekadó-hátra-
lékkal bíró cég. Telkein az 
önkormányzatnak fent van 
a végrehajtási joga, amely az 
árveréshez elengedhetetlen. 
Gépjárműadóból 364 millió 
forintos kintlévőség halmo-
zódott fel. Az összes adó-
tartozás meghaladja a 677 
millió forintot, az önkor-
mányzat adócsoportja min-
dent meg fog tenni annak 
érdekében, hogy ez az összeg 
csökkenjen. A helyi adó-
kat a kerület fejlesztésére és 
működtetésére fordítják.” – 
emelte ki a városvezető.

A polgármester öröm-
mel számolt be a Városháza 
melletti Keresztúr Étterem 
Vinotéka megnyitásáról, 
amely hiánypótló jellege 
mellett tíz új munkahelyet 
is teremtett. Végül Riz Le-
vente arról a döntéséről 
szólt, melyben lemondott 
választókerületi elnöki 
posztjáról. Ennek előzmé-
nye: törvény mondta ki, 
hogy 2014-től összeférhe-
tetlen a polgármesteri és 
az országgyűlési képviselői 
tisztség. „A döntést nem 
volt nehéz meghoznom, 

Rákosmentét választom. 
2014-től nem országgyűlési 
képviselőként, hanem pol-
gármesterként szeretném 
újra megszerezni az itt élők 
bizalmát.”

Kapitányi beszámoló
Krammer György kapitány 
statisztikai adatokkal in-
dította beszámolóját. Az 
elmúlt hónapban a rend-
őrség tizennyolc főt fogott 

el és harminckettőt állított 
elő. 78 szabálysértési felje-
lentés született, a helyszíni 
bírság összértéke 440 ezer 
forint volt. Folyamatosan 
emelkedett a bolti lopások 
száma. Négy főt fogtak el 
kábítószer birtoklása miatt, 
amelyben a Delta Polgárőr-
ség is segédkezett. A betö-

réses lopások növekvő ten-
denciájának viszont sikerült 
gátat szabni, de még mindig 
nem optimális e területen 
a rendőrség hatékonysága. 
Az ezredes felhívta a figyel-
met arra, hogy az elkövetők 
előszeretettel látogatják a 
felújítás vagy építés alatt 
álló ingatlanokat. Elfogták 
azt a garázdát, aki részegen 
megrongálta a Csabaház ke-
rítését. Rendőrkézre került 
egy komoly károkat okozó 
csaló is, aki az embereket 
megtévesztve többmilliós 
telefonszámlákat produ-
kált emelt tarifás számok 
folyamatos hívásával. Az 
idősek sérelmére elköve-
tett trükkös lopások száma 
nem lett kevesebb, holott 
minden fórumon felhívja a 
rendőrség erre a figyelmet. 
Sok szomszédvitát nem a 
kellő eszközökkel igyekez-
nek megoldani (balta, tes-
ti erőszak, gázolaj stb.), az 
ilyen problémák viszont a 
közterületekről vonják el a 
rendőri erőt. Nótin Tamás 
(Jobbik) a kerületi Horthy- 
és Wass-emlékművek foko-
zott védelmét kérte a rend-
őrségtől, továbbá arra kérte 
a lakosságot, hogy ne olyan 
módon nyilvánítsanak vé-
leményt, ahogyan azt egy 

gyurcsányista provokátor 
tette néhány hete. Hatvani 
Zoltán (Fidesz) megköszön-
te azt a minőségi változást a 
rendőrség és a Delta Polgár-
őrség együttműködésében, 
amely az új kapitány reg-
nálása óta tapasztalható. A 
rákoskerti képviselő a Ró-
zsaszál utcai játszótér hét-
végi megerősített őrzéséért 
is köszönetet mondott, ahol 
egy sikeres elfogás is történt 
a közelmúltban. „Még ha-
tékonyabb lenne az együtt-
működésünk, ha több pol-
gárőr lenne. A Horthy- és a 
Wass-emlékművek bizton-
sága hozzátartozik a kerület 
biztonságához. Odafigye-
lünk rájuk.” – ígérte meg 
Krammer ezredes.

Elfogadott zárszámadás
Első napirendi pontként 
a zárszámadási rendeletről 
folytattak vitát a képviselők. 
„Nehéz esztendő után va-
gyunk, de az önkormányzat 
teljesítette kötelezettségeit, 
intézményeit jól működ-
tette. Lendületes fejlesztési 
programunk folytatódott, 
annak dacára, hogy az álla-
mi normatív támogatás és az 
iparűzésiadó-bevétel csök-
kent. Gazdálkodásunk stabil 
volt, tárgyi eszközeink nettó 
értéke több mint kétmil-
liárd forinttal növekedett. 
Számos beruházást befejez-
tünk. Az idei év költségve-
tése sem lesz könnyebb, de 
a növekvő telekadó-bevétel 
segítséget jelent.” – összeg-
zett a polgármester. Hrutka 
Zsolt frakcióvezető (MSZP) 
a helyszíni bírságolások 
többszörös túlteljesítése 
felől érdeklődött. „Ennyi-
re alultervezték a bevételt 
vagy a központi források 
elvonása miatt bírságoltak 

Nyilvános a kerületi adóslista
Az összes adótartozás 677 millió forint Rákosmentén

Krammer György
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Június 1-jén egy sajtótájé-
koztató keretében került 
sor a Fidesz XVII. kerületi 
szervezete új választóke-
rületi elnökének, Dunai 
Mónikának a bemutatásá-
ra. Riz Levente 2004. ja-
nuár 1-től töltötte be ezt 
a tisztséget, azzal a céllal, 
hogy egységes jobbolda-
li közösséget kovácsoljon 
Rákosmentén. „E közösség 
munkájának köszönhető, 
hogy a polgári oldal győz-
ni tudott 2006 őszén és 
2010-ben.” – tette hozzá a 
képviselő. Az Országgyű-
lés új törvénye értelmében 
2014-től összeférhetetlen 
lesz a polgármesteri mun-
ka és a képviselőség. Mivel 
Riz Levente tölti be jelen-
leg mindkét pozíciót, vá-
laszút elé került. A döntést 
nem volt nehéz meghoznia, 
Rákosmentét választotta, 
és amennyiben kiérdemli 
a választók bizalmát, pol-
gármesteri munkáját sze-
retné folytatni 2014-ben. 

A Fidesz választókerületi 
tisztségét május 8-tól Du-
nai Mónika látja el Orbán 
Viktor pártelnök kineve-
zésének megfelelően. Riz 
Levente rámutatott; a vá-
lasztókerület a jövőben 
hatezer fővel bővül, hiszen 
Kőbánya egy részét is hoz-
zácsatolták, 2014-ben már 
75 ezer szavazópolgár több-
ségének a támogatását kell 
elnyerni.

Dunai Mónika komoly 
és megtisztelő feladatnak 

tartja az új megbízatást, a 
munkamegosztás pedig csak 
előnyére válhat a Fidesz-
nek. A politikus asszony a 
hatékony szervezetépítést 
tartja a legfontosabbnak, 
amely Kőbánya azon részé-
re is vonatkozni fog, amely 
a 14. választókörzetbe tago-
lódott. „Ősztől megkezdjük 
a felkészülést a 2014-es vá-
lasztásokra, hiszen abban az 
évben három választást is 
tartanak majd hazánkban. 
Az addig előttünk álló két 

évben olyan programokat 
igyekszünk megvalósítani, 
amely találkozik az embe-
rek igényeivel. Riz Levente 
kerületi csoportelnökre, a 
Fidesz helyi elnökségére és 
a tagságunkra minden szem-
pontból számítok” – összeg-
zett a választókerületi elnök.

Dunai Mónika 1990 óta 
tagja a Fidesznek, azóta egy 
ciklus kivételével folyama-
tosan tagja az önkormány-
zati testületnek. Jelenleg a 
párt helyi frakcióját vezeti 
és elnöke a Rákosmenti 
Erőforrás Bizottságnak. 
Szakterülete az oktatás- és 
művelődéspolitika, vala-
mint a civil szervezetek. 
Pedagógusként húszéves 
oktatási gyakorlattal ren-
delkezik, az idei tanévtől az 
oktatásirányítás területén 
dolgozik, ezért is tartották 
a pedagógus napon az első 
sajtótájékoztatójukat. A 
képviselőjelölt személyéről 
később dönt a párt.

Horváth Tibor 

„Ősztől megkezdjük a felkészülést 
a 2014-es választásokra”
Dunai Mónika lett a Fidesz új választókerületi elnöke

Június 15-én a Rákos-patak menti kerékpárúton gurultak be 
Rákosmentére az Európai Kerékpáros Maraton résztvevői, 
akiket a kerületi sajtó munkatársai vártak a Cinkotai útnál, 
majd a Polgármesteri Hivatalban Riz Levente polgármester is 
fogadta a nem minden napi teljesítményre vállalkozó kis csa-
patot. A bringások elmondták, ők kezdeményezték a találko-
zót, miután valamilyen úton hírét vették, hogy Rákosmente 
idén nyerte el a „Kerékpárosbarát Település” elismerő címet, 
és a kerületben az elmúlt 2 év során 11 km hosszúságú kerék-
párút, illetve több száz kerékpártároló épült. A biztonságos 
kerékpározást zászlajára tűző biciklisták június 2-án indultak 
Bulgáriából és kerékpárral teszik meg a Londonig tartó mint-
egy 4000 kilométeres utat. A maraton egy alternatív olimpiai 
fáklyát is visz magával, amelyet útjuk végén fognak átnyúj-

tani London főpolgármesterének, várhatóan július 25-én. 
A fáklya a közutak békéjének szimbóluma és felhívja a világ 
önkormányzatainak figyelmét a kerékpárosok és gyalogosok 
védelmére, környezetük fejlesztésére. Kili Tamás 

kerékpáros maraton 
Londonig
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Rendkívül kellemes klí-
ma, hangulatos muzsika és 
a színes fényekben meg-
megcsillanó apró sókris-
tályok lenyűgöző látvá-
nya várja a Mézeskalács 
Óvoda Rákoscsaba utcai 
tagóvodájának apróságait 
abban a föld alatt kialakí-
tott sóbarlangban, amely 
a Rákoscsabai Polgári Kör 
kezdeményezése nyomán a 
polgári kör és Rákosmente 
Önkormányzata finanszí-
rozásában készült el. Június 
7-én, a sóbarlang ünne-
pélyes átadásán megjelent 
Riz Levente polgármester, 
Horváth Tamás alpolgár-
mester, Dunai Mónika és 
Virág Mihály önkormány-
zati képviselő, valamint a 
polgári kör képviseletében 
Nyerges Gyuláné elnök, és 
Domokos Lajosné, közre-
működött a Virtuoso hege-
dűtrió.

Az 1,5 millió forintos 
beruházás keretében a 14 
négyzetméter alapterüle-
tű sóbarlang mennyezetét 
úgy alakították ki, mint-
ha cseppkőbarlang lenne. 
A barlang falát burkoló 
sótégla a lengyelországi 
Wieliczkából, a hátulról 
megvilágított rózsaszínben 
pompázó sókristály a Hima-
lája hegységből, az aljzaton 
elterített 10 centiméteres 

sóréteg pedig a Holt-ten-
gerből származik. A kő- és 
kristálysóból megépített 
Salzberger-típusú barlang-
ban különleges, rendkívül 
tiszta mikroklíma uralko-
dik, az ásványi anyagokkal 
telített állandó hőmérsék-
letű levegő a szervezet szá-
mára fontos kémiai eleme-
ket tartalmaz. 

Az önkormányzat min-
den erejével azon van, 

hogy oktatási intézményeit 
korszerűsítse – hangsúlyoz-
ta Riz Levente – és új beru-
házások segítségével emelje 
mind az épületek, mind az 
oktatás színvonalát. Ebbe 
a koncepcióba illeszthető 
a sóbarlangok, sószobák 
megépítése is, hiszen az ön-
kormányzat elemi érdeke, 
hogy Rákosmentén a fel-
növekvő generáció egészsé-
gesen nevelkedjen. A civil 
szervezetekkel való gyü-
mölcsöző együttműködés 
kiváló példája ez az új lé-
tesítmény, melynek költsé-
geihez a polgári kör 1 mil-
lió forinttal járult hozzá, a 
fennmaradó 500 ezer forin-
tot Riz Levente, valamint 
Horváth Tamás alpolgár-
mester, Dunai Mónika és 
Virág Mihály rákoscsabai 
képviselők biztosították 
egyéni keretükből.

Kili Tamás 

Megépült az ötödik sóbarlang Rákosmentén
OktatÁs

A Kippkopp Bölcsőde má-
jus 24-én rendezte meg 
gyermeknapi ünnepségét,a 
melyen a szülők és a böl-
csőde munkatársai együtt 

ünnepelték az apróságokat. 
A gyerekeket színes prog-
ram várta: láncot fűztek 
tésztából, kézműveskedtek 
színes gyurmával, különbö-
ző termésekkel, készíthettek 

krumplinyomdát, kipróbál-
hatták az ujjfestést, de ugrá-
ló vár és trambulin is várta 
a kicsiket. Az elektromos 
kisautóknál türelmesen vá-

rakoztak a gye-
rekek, s volt, aki 
az időt kihasz-
nálva az arcfestő 
sarokba vonult. 
A Fővárosi Tűz-
oltóság által biz-
tosított tűzoltó-
autó meglepetés 
volt a gyerekek 
számára, meg-

nézhették és beülhettek 
az autóba, felpróbálhatták 
a sisakot és az ügyesebbek 
kipróbálták, hogyan lehet 
locsoló tömlővel labdát ve-
zetni. Munkatársunktól 

gyermeknap 
a Kippkopp Bölcsődében

Június 9-én a hagyományos 
Családi napon szórakozhat-
tak a szülők és a gyermekek 
a Piroska Óvodában.

Lehetett állatokat si-
mogatni, régi autókat 
megcsodálni, a nagyob-
baknak az Old Timer 
Egyesület sétabuszo-
zást is szervezett. Volt 
ugrálóvár, arcfestés, 
kézműves, büfé, tom-
bola, lufi figurahajtoga-
tó, vattacukor, lángos, 
gulyás party, mese sarok és 
kirakodó vásár.

Az apukák és gyerekek 
a „Szomjoltóság” jóvol-
tából tömlőgurító verse-
nyen is részt vehettek. A 
programot Simkó Andrea 
Mozgásszínház előadása, 

az óvodás kislányok for-
mációs táncbemutatója, 
valamint a Bajza Hang-
kör Kórus előadása szí-

nesítette. Házi készítésű 
sütivel lehetett nevezni a 
sütiversenyre. Nehéz dolga 
volt a szülőkből álló zsűri-
nek, így az első három he-
lyezetten kívül külön díjat 
is megítéltek.

  Munkatársunktól 

Családi nap 
a Piroska óvodában
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Június 3-án, a Rákoskert 
sugárút 100 éves tölgye-
inek hűs árnyékában 
megrendezett seregszem-
le nyitányaként a Bartók 
Béla AMI Sparkle Drums 
Ütősegyüttes dobpergéssel 
vonult végig a sugárút lezárt 
szakaszán, zenés meghívó-
val csalogatva a nagyérde-
műt Rákoskert mulatságára. 

A hagyományaihoz hí-
ven először a II. világhá-
ború rákoskerti áldozataira 
emlékeztek, a vasútállomás 
falán emelt emléktáblák-
nál Szelepcsényi Sándor, 
a Rákoskerti Polgári Kör 
elnöke mondott beszédet. 
Az emléktábláknál a „Régi 
rákoskertiek” nevében Ma-
darász Istvánné Farkasdi 
Mária, az önkormányzat 
képviseletében Hatvani 
Zoltán önkormányzati kép-
viselő, a Rákoskerti Polgári 
Kör nevében pedig Nagy Ist-

vánné és Szelepcsényi Sán-
dor helyezte el az emlékezés 
koszorúját, és hajtott főt a 
rákoskerti áldozatok előtt.

A színes kulturális kaval-
kádban elsőként a Szegedi 
Miniszínház lépett színpad-
ra Az ördög három arany-
hajszála című zenés Grimm-
darabbal. Nagy tömeget 
vonzott a Kossuth iskolá-
ban működő Seiken Karate 
Egyesület látványos bemu-
tatója. A Jubileumi Em-
lékparkban Harmatovszky 
László és Zsigó Barnabás 30 
darab címeres magyar zász-
lót adott át. Hatvani Zoltán 
önkormányzati képviselő 
elmondta, Fohsz Tivadar al-
polgármesterrel, képviselő-
társával felkarolták a polgári 
körösök ötletét, és képvise-
lői keretükből támogatták 
a kezdeményezést, hogy a 
rákoskerti polgárok jutá-
nyos áron kaphassanak zász-

lókat. Az akció folytatódik, 
mert az a terv, hogy nemzeti 
ünnep- és gyásznapjainkon 
minden rákoskerti porta fa-
lán magyar zászló lengjen.

A térprogramok során 
a Jubileumi Emlékpark-
ban „Az én Rákoskertem” 
címmel állították ki a ke-
rületrész oktatási intézmé-
nyeiben tanuló gyerekek 
legjobban sikerült alkotása-
it. Az interaktív kézműves 
játszóházban az agyagedény-
készítés, a mesterségek be-

mutatóján többek között 
a szalmacsuhé készítés, 
kosárfonás tudományával 
ismerkedhettek meg kicsik 
és nagyok. A közösségek 
utcájában sokan megfordul-
tak a Rákoskerti Kertbarát 
Kör, a Rákoskerti Templom 
Alapítvány standjainál, és 
ingyenes vércukor- és vér-
nyomásmérést végeztek a 
Rákosmenti Cukorbetege-
kért Közhasznú Egyesület 
aktivistái.

 Kili Tamás 

Rákoskert Napja

madárdombi 
ingatLaniRODa

Vadkacsa u. 89.

2% közvetítési díj, 
gyorsan elad, díjmentes 

értékbecsléssel 
házhoz megy.

Ügyfélfogadás:
H-P: 12-18-ig, Szo: 11-15-ig

Tel.: 06-30-641-66-25, 
258-66-30

www.vadkacsa89.ingatlan.com

Az Aranybaba úszó-suli
babaúsZÁst indít 3 hónapos kortól 
a XVII. ker. Ferihegyi út 115. sz. alatti  

tanuszodában 
2012. július 7-től minden 

szombaton délelőtt 10 órától.
Bővebb információ: 06-30/6117639

www.ababauszas.hu 
ababauszas@t-online.hu

KÖszÖNetNyilváNÍtás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik a kedves gyermek, a 
gondos édesanya, a megbízható társ, és 
a jó barát, Heinrich mariann hamvasztás 
utáni búcsúztatásán 2012. június 25-én osztoztak mély 
fájdalmunkban. mindannyian hittük, hogy van remény. 
Az állandó mosoly kitakarta előlünk a fájdalmat, a 
visszafordíthatatlant. miközben a csodára vártunk, 
nem vettük észre hogy minket is tanít – mint tette, míg 
élt szeretett iskolájában, a sugár suliban, hogy – ho-
gyan kell majd élni nélküle…

szívünkbe zártan, emlékezve!
A gyászoló család



Festészet, fotó, grafika, installáció, 
szobrászat, textil – a felsorolt művésze-
ti ágak legkiválóbb kerületi képviselői 
állították ki alkotásaikat a Csaba Ház-
ban, a második alkalommal megrende-
zett Rákosmenti Tavaszi Tárlaton.

Virág Mihály rákoscsabai képviselő 
köszöntötte a kiállító művészeket és 
vendégeket, majd Harcsa Béla film-
rendező nyitotta meg a kiállítást. A 

kiállított munkákat három tagú zsű-
ri – Albrecht Júlia keramikus, Harcsa 
Béla filmrendező és Salamon György 
festőművész –, három különböző nézet 
szerint értékelte. Az idén két rákoskerti 
művész, plasztikus műfajban Orosz Ká-
roly Feltámadás című művét, míg sík 
műfajban Lipták György Föld felett és 
ég alatt című munkáját nevezte meg 
győztesként a zsűri. Szakács Zs. 

tavaszi tárlat

Reka
Highlight


